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Lot kankercellen

• Kankercellen delen onbeheerst en differentiëren niet
• Woekeren in omliggend weefsel : schade
• Losse cellen vormen ‘metastasen’ elders die tot kankers 

uitgroeien
Bestrijding kankers:
• Chirurgisch
• Chemokuur
• Radiotherapie ( röntgen. jodium-125 
• Hyperthermie
• Gentherapie (eiwitten) (diverse kankers)
• Immunotherapie (borstkanker)

• Elektromagnetische velden (EMV)



Het elektromagnetisch frequentiespectrum
Fysiologische effecten (Manzetti & Johansson 2012)



Focus op ontregeling van celfuncties



Celkern – chromosomen – DNA dubbelhelix



Celdeling (mitose)
1 cel --> 2 dochtercellen



Video

Mitotic cell division

Mitotic Cell division.flv


EMV effecten in vitro



Toediening elektromagnetische 
velden (EMV)

• Weefsel

• Apparatuur voor prikkelgeneratie

• Prikkelregime:
- constante golfvorm, vaste frequentie (200 kHz)
- analoog amplitude-gemoduleerde hoogfrequente 
golven van 27 MHz, 
- vast gemoduleerd (42,7 Hz) of variabel (0,1Hz – 114 
kHz)

• Bio-feedback test op kanker ‘frequentie’



Hepatocellulaire kanker (Kirson, PNAS 2007)
Afhankelijkheid van frequentie en veldintensiteit in vitro
Cultures:  melanoma, glioma, borstkanker, longkanker



Genezing hersentumor in vivo TTF
Novo TTF-100A    Kirson 2007 PNAS 2007

Onbehandelbare patiënten met hersentumor (glioma) 
(n=10); geen chemokuur

Elektroden aan het geschoren hoofd  (22,5 cm2)
Prikkel 200 kHz; veldrichting wisselend
Novo TTF-100A prikkelapparaat

Resultaat
• 7 personen: overleving 62,2 weken (100% 

overlevingswinst)
• 3 personen: enkele jaren overleving



Behandeling glioblastoma tumors
NovoCure oscillator   200 kHz



Elektromagnetisch prikkelregime 

in vitro (weefselkweek) 
Costa et al.: BJC. 2011



Therapie hepatocellulair carcinoom (SAR waarde 0,03 
W/kg)

OncoBionic prikkelgenerator
OncoBionic prikkelgenerator



Kankertherapieën terminale patiënten I
Costa et al., BJC 2011

Leverkanker (HCC)

41 patiënten – Palliatieve zorg

18 overleven langer dan 6 maanden

• 14 stabiele kankers

• 3 gedeeltelijk herstel

• 1 volledig herstel (leeft na 5 jaar nog)



Functie van microtubules (tubulin)



Rangschikking dipoolmoleculen in EM 
krachtlijnen bij celdeling



Mogelijke verstoring van oriëntatie van geladen 
moleculen (dipolen) in magnetisch wisselveld

Geen: DNA replicatie- of transcriptieproblemen  

Mogelijk wel: 

• Niet-functionele spoeldraden,centriolen of 
aanhechting microtubuli aan chromosomen

• Ontregeling ionenhuishouding 

• Synthese microtubuli

• Gebrekkig chemisch signaaltransport langs MT

• Desoriëntatie van geladen moleculen



Microtubuli



Drew Berry Molecular machines
DNA replicatie 2’42” 
Celdeling  5’35”

Microtubules 6’26”

Drew Berry_ Animations of unseeable biology.flv


Samenvatting

• Elektromagnetische velden zijn een optie bij 
kankerbestrijding

• In palliatieve fase levenrekkend

• Onvoldoende bekend over neveneffecten

• Werkt alleen op sneldelend weefsel

• Kankertype-selektiviteit via EMV frequentiekeuze

• Verstoring van celdeling tijdens mitose ‘spoel’

• Desoriëntatie van cellulaire regelprocessen 

?



DNA replicatie



Genezing kanker via Bio-feedback In vivo

Barbault  - Pasche: J. exp.clin. Cancer Res. 2009

Slaaptherapie met EMV 27 MHz, op 42,7 Hz gemoduleerd: 

Reite 1994

Lolly-elektrode in mond  tegen wangslijmvlies

Tumor-specifiele frequenties gezocht m.b.v. Bio-feedback test

0,1 Hz – 114 kHz (test op autonoom zenuwstelsel)

Criteria:
• Huidweerstand (emotionele reacties)
• Bloeddrukveranderingen
• Hartfrequentieverhoging en –duur



Genezing kanker: Resultaten In vivo
Barbault 2007 

‘Opgegeven patiënten’

Kankers: Overleving
13 patienten

- 1 borstkanker + bijnier 11 mnd
- 1 borst + lever + bot 13,5 mnd
- 4 Schildklier + long  stabiel
- 7 overleden (?).

-


