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LDN - niska dawka naltrexonu może pomóc w następujących chorobach: 

 
 

może być dobre 
prawdopodobnie pomaga
wysoce zalecane 

Uzależnienia powrót do zdrowia przez alkoholików 

Choroby wieku starczego choroba Parkinsona 

dlaczego? Według dr Bihari LDN wyraźnie zatrzymuje postęp SM. 
Jako takie jego użycie zostało ostatnio rozszerzone na 
inne choroby neuro-degeneracyjne, takie jak choroba 
Parkinsona i stwardnienie zanikowe boczne (ALS, 
choroba Lou Gehriga), których etiologia pozostaje 
nieznana, ale które potwierdzają przypuszczenie 
działania mechanizmu autoimmunologicznego. 

Autoimmunologiczne Stwardnienie rozsiane 

dlaczego? Według Dr Bihari, LDN wyraźnie zatrzymuje postęp SM. 

Wrzodziejące zapalenie okrężnicy 

Choroba Crohna 

dlaczego? Począwszy od września 2002 Dr Bihari obserwował 8 
pacjentów z chorobą Crohna na LDN. We wszystkich 
ośmiu przypadkach, w 14-21 dni oznaki i symptomy 
aktywności tej choroby ustąpiły. We wszystkich ośmiu 
przypadkach stabilny stan utrzymywał się od 2 do 36 m-
cy. 

Toczeń, toczeń rumieniowaty 

Sarkoidoza 

Zapalenie okołotętnicze 

Skłonności autoimmunologiczne 

dlaczego? Doświadczenie ludzi, którzy mają choroby 
autoimmunologiczne i którzy rozpoczęli leczenie LDN 
było nadzwyczajne wg Dr Bihari. Pacjenci z diagnozą 
taką jak: toczeń, reumatyczne zapalenie stawów, 
syndrom Behceta, ziarniniaki Wegenera, pęcherzyca, 
łuszczyca, choroba Crohna odnoszą same korzyści. 

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA) 

dlaczego? Według dr Bihari LDN wyraźnie zatrzymuje postęp SM. 
Jako takie jego użycie zostało ostatnio rozszerzone na 
inne choroby neuro-degeneracyjne, takie jak choroba 
Parkinsona i stwardnienie zanikowe boczne (ALS, 
choroba Lou Gehriga), których etiologia pozostaje 
nieznana, ale które potwierdzają przypuszczenie 
działania mechanizmu autoimmunologicznego. 

Immunologiczne AIDS/ryzyko 

Chroniczne zmęczenie / Fibromyalgia

dlaczego? Zgodnie z Dr Bihari ludzie z fibromyalgią i chronicznym 
zmęczeniem odczuwają wyraźną poprawę używając LDN, 
co sugeruje, że to także prawdopodobnie wykazuje 
dynamiczną autoimmunologiczność. 
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Brak równowagi systemu immunologicznego (przewaga TH2)

dlaczego? Niskie dawki naltrexonu mogą pomóc zredukować 
cytokiny TH2, wspierając równowagę systemu 
odpornościowego. 

Mięśniowo-szkieletowe Reumatoidalne zapalenie stawów 

dlaczego? Dziesięciu pacjentów było leczonych LDN w ostatnich 
latach. U wszystkich dziesięciu bóle stawów i opuchlizna 
ustąpiły. U niektórych pozostawiając widoczne 
zniekształcenia stawów. Dwóch z pacjentów przerwało 
terapię LDN na kilka tygodni z powodu podróży. U 
obydwu natychmiast nastąpiło zaostrzenie choroby. 
Jeden z pacjentów, który dobrze reagował na LDN miał 
łagodne zaostrzenie podczas stresu związanego z 
małżeństwem. 

Zapalenie wielomięśniowe 

Oddechowe Astma 

Ryzyko Zwiększone ryzyko raka okrężnicy 

Zwiększone ryzyko raka trzustki 

Zwiększone ryzyko raka prostaty 

Zwiększone ryzyko chłoniaka 

Zwiększone ryzyko białaczki 

Zwiększone ryzyko raka odbytu 

Zwiększone ryzyko raka płuc 

dlaczego? Chociaż tkanka nowotworu płuca jest słaba w 
receptorach opiatowych więc w ten sposób nie jest to 
tak prawdopodobne, by reagować na LDN, korzyść może 
wynikać ze zdolności LDN do zwiększania naturalnych 
przeciwciał. 

Skóra-Włosy–Paznokcie Egzema 

Łuszczyca 

Pęcherzyca 

dlaczego? Dr Bihari miał okazję by leczyć jednego pacjenta z 
pęcherzycą. 82-letnia kobieta, u której w okresie 3 
miesięcy rozwinęły się pęcherze na kostkach, 
podeszwach stóp, rąk i szyi których biopsja potwierdziła 
pęcherzycę. Została skierowana do dermatologa 
specjalizującego się w tej chorobie, który leczył ją 
prednisonem 40mg/dzień, który zwolnił postęp choroby, 
ale nie zlikwidował pęcherzy. Po włączeniu LDN jej 
pęcherze stopniowo zagoiły się w okresie 6 tygodni, w 
tym okresie stopniowo zmniejszano dawkę prednisone. 
W czasie jej ostatniej wizyty, zażywała LDN co noc i 
prednisone 5 mg co drugi dzień bez żadnych zaostrzeń. 

Guzy, złośliwe Przewlekła białaczka limfatyczna (CLL) 

dlaczego? CLL jest jednym z nowotworów, które mogą reagować 
na LDN. 

Ziarnica złośliwa 

Szpiczak mnogi 

Nowotwór prostaty 

dlaczego? Dr Bihari ostatnio odkrył, że leczenie nie wydaje się 
skuteczne u pacjentów, którzy przed LDN otrzymywali 
jakieś formy kuracji hormonalnej. To dotyczy pacjentów, 
którzy otrzymywali Lupron, Casodex, Eulexin, DES lub 
inne leki redukujące testosteron. W dodatku pacjenci, 
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którzy byli leczeni PC Spes, ziołowym preparatem z 
estrogennym efektem również wydają się nie reagować 
na LDN. 

Nowotwór okrężnicy 

Nowotwór trzustki 

Nowotwór odbytu 

Chłoniak nieziarniczy 

Rakowiak 

Nowotwór jelita cienkiego 

Nowotwór mózgu 

dlaczego? Obecność receptorów opiatowych na komórkach 
nowotworowych jest konieczna, aby LDN działał 
korzystnie. Sądzi się, że glajaki i gwiaździaki są niskie w 
tych receptorach, ale to założenie okazało się 
niedokładne. Te typy guzów zawierają liczne receptory 
opiatowe w swoich błonach komórkowych. 

Nowotwór jajnika 

dlaczego? Dr Bihari donosi o kilku szczęśliwych przypadkach użycia 
LDN w nowotworach jajnika. 

Nowotwór piersi 

dlaczego? Kilka kobiet z rakiem piersi zareagowało pozytywnie na 
LDN. LDN wymaga dalszych badań, ale jak dotąd, to 
wydaje się być bezpieczne, niedrogie i prawdopodobnie 
bardzo pomocne. 

może być dobre 
prawdopodobnie pomaga
wysoce zalecane 
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