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Knjiga, ki je pred vami, vsebuje informacije o možnostih zdravstvene oskrbe
in samopomoči. Uporabljate jo na lastno odgovornost. Namen avtorja in
založbe ni postavljati diagnoze ali priporočati terapije. Napotki, opisani v tej
knjigi, ne morejo nadomestiti profesionalnega medicinskega zdravljenja v
primeru zdravstvenih težav.
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Uvod

Z

elo dobro se še spominjam, kako očaran
sem bil, ko sem še civilno služil na oddelku
za nego in slišal šumenje vodikovega peroksida, ko so se z njim čistile rane (na primer pri dekubitusih). Ta zvok, ki je posledica sproščanja kisika, je viden
znak učinkovanja. Ko sem potem na dopustu študiral
poln kovček čtiva, sem spoznal mnoge druge možnosti
uporabe vodikovega peroksida, ki jih predstavljam v tej
knjigi z namenom, da se boste morda poglobili v uporabo te naravne snovi. Vodikov peroksid nastaja tudi v
človeškem organizmu in opravlja življenjsko pomembne
naloge. Vedeti moramo, da vodikov peroksid predstavlja
le eno izmed t. i. biooksidativnih oblik terapije, od katerih
nekatere niso primerne za samostojno uporabo. V omejenem obsegu pa lahko vodikov peroksid uporablja vsakdo.
Samostojni načini uporabe (za nego telesa se kot zdravilo
uporablja že več kot 150 let, tudi pri različnih obolenjih, v
gospodinjstvu, pri vzreji živali in vzgoji rastlin) so opisani
v naslednjih poglavjih.
Predvsem dejstvo, da je vodikov peroksid zelo poceni
in ga ne moremo patentirati, je soodgovorno, da se velika
farmacevtska podjetja zanj ne zanimajo in da se v šolski
7
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medicini do sedaj še ni uveljavil. Seveda pa obstajajo angažirani zdravniki in raziskovalci, ki jim to ne jemlje volje
in ki so se dokopali do izjemnih rezultatov. Danes imamo
že več tisoč objavljenih del o terapevtski rabi vodikovega
peroksida, ki vsebujejo mnogo poročil o izkušnjah in njegovo učinkovitost dokazujejo tako empirično (na osnovi
izkušenj) kot tudi znanstveno. Kritiki žal običajno o vodikovem peroksidu vedo le, da z njim lahko barvamo lase.
Medtem ko eni cenijo vodikov peroksid kot pomembno univerzalno zdravilno sredstvo in sredstvo za higieno,
drugi o njem govorijo kot o izjemno nevarni snovi. Ker je
vodikov peroksid zelo reaktiven, moramo z njim ravnati
zelo skrbno in previdno. S knjigo, ki je pred vami, želimo
doseči, da si boste ustvarili svoje mnenje o njem.
Kar dela vodikov peroksid edinstven in poseben, bi
lahko povzeli takole (prim. tudi Madison Cavanaugh,
2008):
•

Zdravljenje z vodikovim peroksidom je celostno, ker
ustvarja okolje, ki vzpodbuja samozdravljenje telesa.

•

Terapevtska uporaba vodikovega peroksida ni omejena le na zelo ozek spekter bolezni, kot je večina zelo
specializiranih zdravil. Vodikov peroksid telesu zagotavlja tudi kisik, element, ki ga le-to najbolj potrebuje.

•

Pričevanja o vodikovem peroksidu so verodostojna, ker niso obremenjena z dobičkom. Namreč v
nasprotju z večino drugih zdravil se s cenovno ugod
nim vodikovim peroksidom ne da veliko zaslužiti:
dnevna potreba po vodikovem peroksidu stane le nekaj centov.
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•

Vodikov peroksid lahko uporabljamo univerzalno
skoraj pri vseh ljudeh in celo pri živalih. Izjeme so le
pacienti s transplantati.

•

V nasprotju s skoraj vsemi drugimi zdravili vodikov
peroksid ne povzroča stranskih učinkov in lahko celo
okrepi imunski sistem.

•

Mnoge terapevtske metode so le sodobne muhe
enodnevnice, vodikov peroksid pa se kot zdravilo
uporablja že več kot poldrugo stoletje.

9
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U

činek vodikovega peroksida je odvisen od
sproščanja kisika, kar bomo podrobneje
opisali v naslednjih poglavjih. V začetku
se bomo najprej posvetili kisiku.
Znanstveno ime elementa oxygenium je sestavljeno
iz grških besed za kislo (oxys) in pridobivati (gen-), kar
pomeni tisti, ki pridobiva kislino. Element sta neodvisno
drug od drugega odkrila leta 1771 lekarnar in kemik Carl
Wilhelm Scheele (1742–1786) in leta 1774 teolog in naravoslovec Joseph Priestley (1732/1733–1804).
Francoski zdravnik Caillens je v reviji Gazette de Santé že leta 1783 poročal, da je pacientko ozdravil tuberkuloze z dnevnim vdihavanjem kisika. Leta 1798 pa je Thomas Beddoes (1760–1808) ustanovil institut Pneumatic
Institution for Inhalation Gas Therapy.
Da imajo naše telesne celice dovolj energije, morajo
imeti na razpolago dovolj kisika (oxygenium).
Kisik je s 50,5-odstotnim masnim deležem najpogostejši kemični element na Zemlji, v vesolju pa za vodikom
in helijem tretji najpogostejši. Ker je tudi voda sestavljena
11
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iz vodika in kisika, vsebuje naše telo približno od 60 do
70 odstotkov kisika.
Običajno se dva atoma kisika združita v dikisik (O2),
poznamo pa tudi singlet kisik (O-), ki nastane iz vodikovega peroksida in je zelo reaktiven. Tretja možnost pa je
trikisik oziroma ozon (O3), o katerem bomo govorili kasneje (glej poglavje »Ozon, brat vodikovega peroksida«).
Pri normalni temperaturi je kisik plin brez barve, vonja in okusa. Hitro reagira z drugimi elementi ali spojinami, reakcija je delno podobna eksploziji, ob njej pa se
sprošča močna energija (npr. toplota in svetloba kot pri
ognju). Takšno reakcijo imenujemo oksidacija. Kisik pri
tem prevzame elektron reakcijskega partnerja, s katerim
reagira, in je reduciran (sprejem elektrona), reakcijski
partner pa oksidira (odda elektron). Medtem ko takšna
oksidacija pri ognju poteka zelo hitro, pri rjavenju železa
traja zelo dolgo. Tudi maslo, ki postane žarko, oksidira.
Kisikove spojine, ki nastanejo pri oksidaciji, imenujemo
oksidi. Voda s formulo H2O je torej vodikov oksid. Če pa
spojina vsebuje dva atoma kisika, govorimo o vodikovem superoksidu ali preprosteje o vodikovem peroksidu
(H2O2).
Skoraj celoten prosti kisik in kisik, ki se raztaplja v
jezerih, rekah in oceanih, nastaja z aktivnostjo fotosintetičnih organizmov. Ti organizmi tvorijo ogljikovodike
(sladkor) ter tako vežejo sončno energijo. Pri tem procesu se porablja ogljikov dioksid in sprošča kisik. Anaerobni organizmi (ki porabljajo kisik), med katere se uvršča
tudi človek, nato ponovno razgradijo sladkor. Naše celice
12
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energijo vežejo predvsem v mitohondrijih, pri čemer nastaja ATP (adenozin trifosfat), kemična spojina.
Pogoj za zadostno oskrbo celic z energijo je torej zadostna količina kisika. Kisik absorbiramo v pljučih, kjer
se izmenjuje z ogljikovim dioksidom. Iz pljuč se skozi
krvožilje porazdeli po celotnem telesu, v vsako še tako
oddaljeno celico. Ker se kisik v krvi slabo topi, se za
transport s pomočjo železa veže na beljakovino rdečega
krvnega telesca, na hemoglobin.
Prosti kisik predstavlja 20,95-volumski delež (23,16-odstotni masni delež) našega zraka. Tabela v nadaljevanju ponazarja, koliko kisika pri dihanju v normalnih razmerah
porabimo in koliko ogljikovega dioksida pri tem nastane:

Plin
dušik
kisik
ogljikov dioksid
žlahtni plini

Vdih
78 %
21 %
0,04 %
0,96 %

Izdih
78 %
17 %
4,04 %
0,96 %

Brez kisika življenje na Zemlji ne bi bilo mogoče. Človek dnevno potrebuje slab kilogram prostega kisika, dva
kilograma hrane in kilogram vode. Pri mirovanju to na
minuto pomeni potrebo po pribl. 200 ml kisika, kar je
približno volumen ene skodelice; pri naporih se količina poveča na približno osem litrov. Telo s hrano dnevno
dodatno absorbira še pribl. 225 g kemično vezanega kisika. Posebej veliko potrebo po kisiku imajo naši možgani,
ki zavzemajo sicer le okoli dva odstotka telesne mase, a
13
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potrebujejoveč kot 20 odstotkov kisika. Kako pomemben
je kisik za naše preživetje, kaže dejstvo, da lahko več mesecev preživimo brez hrane, več dni brez vode, a le nekaj
minut brez kisika.
Bolj dramatično pa je dejstvo, da se količina kisika v
zraku, ki ga dihamo, zmanjšuje. V zadnjih desetletjih se je
stalno zmanjševala. Če ga je bilo pred nekaj sto leti še 35
odstotkov, je industrijska revolucija 19. stoletja poskrbela
za znižanje z 32 na 24 odstotkov, danes pa je vrednost
dosegla zaskrbljujočih 21 odstotkov. V izrazito obremenjenih industrijskih območjih je vrednost kisika padla že
pod 15 odstotkov, kar lahko pri ljudeh, ki tam živijo, povzroči pomanjkanje kisika. Pomanjkanje lahko uravnavamo s terapijami s kisikom, tudi z vodikovim peroksidom.
Ker so planktonski organizmi svetovnih morij in
tropski deževni gozdovi naši največji proizvajalci kisika, tudi pretirano izkoriščanje slednjih prispeva k upadu
koncentracije kisika.
Vsebnost kisika v zraku se lahko zmanjša tudi zaradi
naravnih dejavnikov, kot sta visoka vlažnost zraka (tekoči delci izpodrinejo molekule kisika) in nizek zračni tlak.
Veliko hujše posledice pa imajo »civilizacijski« dejavniki,
in sicer okoljski strupi, kot so avtomobilski in industrijski
plini ter cigaretni dim. Odgovorni so za to, da je – odvisno od zornega kota – zrak v pravem pomenu besede
tanek (nizka vsebnost kisika) oz. zelo onesnažen.
Ni si težko predstavljati, kaj to dramatično zmanjšanje
pomeni za nas ljudi in druga živa bitja, ki smo odvisni od
zadostne preskrbljenosti s kisikom. Evolucija se takšnim
14
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trajnostnim spremembam ne more kar tako prilagoditi.
Za takšne spremembe so potrebne številne generacije.
Medtem ko mi nujno potrebujemo kisik za pridobivanje energije (aerobno pridobivanje energije), obstajajo
tudi anaerobni organizmi, ki ne prenesejo kisika. V to
skupino sodijo številne bakterije, ki povzročajo bolezni,
ter plesen, ki ji pretirano prezračeni prostor ne ustrezajo.
Tudi rakaste celice preklopijo na anaerobno pridobivanje energije (gnitje), kot je že v 20. letih prejšnjega
stoletja ugotovil dvakratni dobitnik Nobelove nagrade dr.
Otto Heinrich Warburg. Zato pri spremenjeni presnovi
tumornih celic govorimo o »Warburgovem učinku«. Hipoteza iz leta 1924, ki je poimenovana po tem znanstveniku, nastanek rakastega obolenja povezuje z motnjo delovanja mitohondrijev. Če v okolje rakastih celic dovedemo
kisik, umrejo. Zaradi tega spoznanja se je pri zdravljenju
raka začel uporabljati vodikov peroksid.
Warburgovo hipotezo je šele dobrih 80 let po njenem
nastanku podprlo več znastvenih del (Thierbach et al.,
2005, Schulz et al., 2006, Langbein et al., 2006, Pelicano
et al., 2006, Müllner et al., 2006, Bonnet et al., 2007, ter
Kiebish et al., 2008). Če namreč rakaste celice prisilimo v
(aerobno) dihanje s kisikom, na ta način učinkovito zaviramo njihovo rast.
Medtem ko so v prejšnjih stoletjih bolniki v zaprtih
prostorih pogosto postali le še bolj bolni, danes vemo, da
dobro prezračena bolniška soba pripomore k okrevanju.
Že znani grški zdravnik Hipokrat (pribl. 460 do 370 pr.
n. št) je svojim pacientom odrejal dihanje svežega zraka.
15
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Pravzaprav vsak človek čisto intuitivno ve, kako pomemben je kisik; ni naključje, da pogosto čutimo potrebo po
tem, da »gremo na svež zrak«.
Ker sicer majhen del kisika absorbiramo tudi s hrano,
moramo upoštevati, da ga del izgubimo tudi z njeno obdelavo (kuhanje, pečenje, dušenje).
Navsezadnje je za zadostno oskrbo s kisikom pomembna tudi pravilna tehnika dihanja (dihanje s trebuš
no prepono in ne prsno dihanje).
Naše vene povprečno vsebujejo med 60 in 70 odstotki kisika, kar je po besedah zdravilca Donsbacha (1993)
odločno premalo. Zato je smiselno, da povečamo njegovo
količino v krvi. Kot jasno ponazarja primer arterioskleroze (glej poglavje »Vodikov peroksid pri revmatičnih
obolenjih«), pripomore 82-odstotna količina kisika k občutnemu povečanju energije.
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Biooksidativne terapevtske
metode

P

ojem biooksidativna terapija je leta 1986
prvič uporabil dr. Charles H. Farr (tudi
Altman, 1995). Pomeni terapije, s katerimi
lahko svojemu telesu dovedemo dodaten kisik. Mednje
sodijo predvsem ozon, vodikov peroksid in kisikova terapija z nadtlakom (hiperbarična kisikova terapija, terapija
v nekaj korakih po prof. von Ardennu itd.). Kisikova terapija z nadtlakom je postopek, pri katerem pacienti pri
zračnem tlaku, ki je višji od običajnega, vdihavajo kisik.
Tako se v krvi sprosti veliko več kisika kot običajno, oskrba z njim pa se izboljša tudi v tkivu, ki trpi pomanjkanje
kisika. Dve poznani indikaciji za hiperbarično kisikovo
terapijo sta potapljaška bolezen in zastrupitev z dimnimi
plini.
Prednosti biooksidativne terapije lahko strnemo takole: optimalni kisik = optimalno zdravje, minimalni kisik = minimalno zdravje. Nekatere izmed njih se odlično
obnesejo (ozon in vodikov peroksid), če jih uporabljamo
sami, mnoge pa lahko izvajajo le strokovnjaki.
Dejstvo, da se letno pojavi na stotine novih znanstvenih del o biookisidativnih terapijah, govori o tem,
17
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kako pomembne in zanimive so. V 20. stoletju je bilo po
ocenahz biooksidativnimi metodami zdravljenih (Altman, 1995) več kot 10 milijonov ljudi bodisi samo s to
terapijo ali pa v kombinaciji z drugimi oblikami terapij.
Omejen obseg te knjige žal ne omogoča, da bi našteli vse
bolezni, ki jih lahko zdravimo, a v skladu z navedbami
Sklada za biooksidativno medicino (Stiftung für Bio-oxidative Medizin) (po Altmannu, 1995) spekter obsega bolezni srca in krvožilja, pljučna obolenja, infekcije, imunske
bolezni in mnoge druge (alzheimerjeva, parkinsonova,
migrene itd). Zanimivo je, da so v biooksidativni medicini pionirji predvsem številni nemški zdravniki in
znanstveniki. Ker sta ozon in vodikov peroksid v tesnem
sorodu in imata primerljiv spekter uporabe, bo »bratu«
vodikovega peroksida v nadaljevanju posvečeno celotno
poglavje. Ozon se namreč spremeni v vodikov peroksid,
če ga prevajamo skozi vodo.
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O

zonu rečemo tudi brat vodikovega perok
sida in dejansko imata snovi veliko skup
nega. Najpomembnejša skupna lastnost
je, da je terapevtski spekter uporabe tako ozona kot tudi
vodikovega peroksida zelo širok. Ozon (O3) ima v primerjavi s kisikom (O2) in vodikovim peroksidom (H2O2)
ter v primerjavi z vodo (H2O) en »odvečen« atom kisika,
zato lahko oba obogatita telo s kisikom. V nadaljevanju se
bomo najprej podrobneje posvetili ozonu.
Po močnem neurju diši zrak še posebej sveže. Za to je
odgovoren ozon, ki ga tvorita tako energija ultravijoličnih
žarkov sonca kot tudi energija neurja ali strele. Že Hebrejci so govorili o »božjem dihu«, leta 1785 pa je Nizozemec Martin van Marum (1750–1837) prvič opisal oster
vonj ozona. Kemik nemškega porekla Christian Friedrich
Schönbein (1799–1868) iz Basla je odkril ozon leta 1839
in razvil metode, s katerimi je lahko dokazal njegov obstoj (Schönbein, 1840). Leta 1856 so ozon prvič uporabili
za dezinfekcijo operacijskih kanalov, šele leta 1865 pa je
švicarski kemik in fizik Jacques-Louis Soret (1827–1890)
ugotovil, da je ozon triatomska molekula O3, sestavljena iz
treh atomov kisika (Soret, 1865).
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Pomen ozonske plasti v atmosferi ali bolje njeno uničevanje je postal del splošne ozaveščenosti, predvsem zaradi ozonske luknje, ki se od 80-ih let prejšnjega stoletja
pojavlja pozimi in spomladi. Ozonska plast na višini od
20 do 30 km nas do neke mere ščiti pred nevarnimi ultravijoličnimi žarki sonca, saj jih velik del absorbira. Tako
koristen in pomemben, kot je ozon »tam zgoraj«, tako
škodljiv in nevaren je na Zemlji, kjer nastaja zaradi prevelike količine odpadnih plinov itd. in povzroča bolezni,
kot je bronhitis.
Če ozon uporabljamo v terapevtskih odmerkih in
odgovorno, dobimo terapevtsko sredstvo s širokim spektrom uporabe, podobno kot je vodikov peroksid. Če pa
ga uporabljamo v visokih odmerkih, lahko poškoduje
pljuča. Številne skupnosti ozon uporabljajo za dezinfekcijo vode. V nasprotju s klorom ima namreč to prednost,
da ne povzroča neželenih učinkov (kot je draženje oči in
kože).
V Monaku je bila prva tovarna za pripravo vode z
ozonom zgrajena že leta 1860. Po hudi epidemiji kolere
v Hamburgu je bila leta 1901 v Wiesbadnu zgrajena prva
vodarna, ki je temeljila na principu za pripravo vode z
ozonom Wernerja von Siemensa (1816–1892). Kmalu zatem so podobne obrate zgradili v Paderbornu in kasneje
še v Marseillu, Bruslju, Moskvi, Zürichu, Singapurju, Los
Angelesu, San Franciscu in mnogih drugih mestih.
Od leta 1950 naprej se ozon uporablja tudi za dezinfekcijo javnih kopališč, na olimpijskih igrah leta 1984
v Los Angelesu pa so evropske športne ekipe vztrajale
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pri tem, da se namesto klora v bazenih uporablja ozon
(Altman, 1995).
V terapevtske namene se ozon običajno uporablja kot
mešanica ozona in kisika, tj. kot ozonirana (z ozonom
obogatena) voda za vbrizgavanje v debelo črevo (insuflacija), kot infuzija (arterijska ali venozna) ali kot injekcija
(intramuskularno) in za zdravljenje z lastno krvjo (avtotransfuzija). Zdravnik dr. Albert Wolff iz Berlina je leta
1951 prvič zdravil kožne bolezni z ozonom, v 1. svetovni
vojni pa so ga Nemci uporabljali za rane in pri infekcijah,
ker je uničeval bakterije, viruse in glivice. Postopoma so
ozon začeli uporabljati tudi na drugih področjih. V 30.
letih sta zdravnika prof. dr. Erwin Payr (1871–1946) in dr.
Paul Aubourg uvedla rektalno insuflacijo proti kolitisu in
fistulam, leta 1945 je sledila terapija z infuzijo pri obolenjih krvnega obtoka, ki jo je prav tako uvedel Payr, konec
50. let prejšnjega stoletja pa je dr. Werner Zabel uvedel
zdravljenje z ozonom pri rakavih obolenjih, ki se je v naslednjih desetletjih predvsem v Nemčiji vedno bolj uveljavljalo. V 80. letih prejšnjega stoletja je nemški zdravnik
dr. Horst Kief prvič z ozonom zdravil paciente z aidsom.
Prvi generator ozona, napravo za pridobivanje ozona za
terapevtske namene, je konec 50. let razvil nemški razis
kovalec dr. Joachim Hänsler.
Altman (1995) ocenjuje, da je bilo v prvi polovici 20.
stoletja v Nemčiji več kot en milijon pacientov zdravljenih z več kot deset milijoni ozonskih terapij. Danes pa
cenovno ugodno terapijo uporabljajo predvsem revne države, kot je npr. Kuba.
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reprosto povedano je vodikov peroksid z
empirično formulo H2O2 pravzaprav le voda
(H20) z dodatnim atomom kisika. Dejansko pa gre za dve popolnoma različni snovi z različnimi
lastnostmi. Dodatni atom kisika lahko izkoristimo za izboljšano oskrbo s kisikom, kot je podrobneje opisano v
naslednjih poglavjih.
Vodikov peroksid v manjših količinah nastaja pri
številnih procesih presnove (dihanje, fermentacija) in v
atmosferi. Ultravijolični žarki, bogati z energijo, in nevihta razcepijo kisik (O2) z dvema atomoma v dva posamična, nestabilna atoma kisika, ki se nato ponovno spojita z
molekulo kisika v ozon (O3). Iz tega ozona ob reakciji z
deževnico (ali snegom) nastane vodikov peroksid. Po nevihti ali močnem deževju lahko koncentracija vodikovega peroksida v atmosferi znaša en miligram na kilogram
zraka.
Vodikov peroksid je bistra tekočina brez barve in vonja z molekulsko težo 34,02, tališčem pri –0,43 °C in vreliščem pri 150,2 °C. V vodi je popolnoma topen. Reagira
šibko kislo. Brez primesi vode je brezbarven in podoben
23
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sirupu, večja količina vodikovega peroksida pa dobi modro barvo.
Druga imena za vodikov peroksid so vodikov superoksid, Hydrogenium peroxidatum, Liqour Hydrogenii
Dioxidi, µ-1kO,2kO-dioksid in v angleščini hydrogen
peroxide. 30-odstotnemu vodikovemu peroksidu rečemo
tudi perhidrol.
Če ne vsebuje nečistoč, vodikov peroksid počasi
razpada na vodo in kisik, največ en odstotek na mesec.
Shranjevanje zato ni težavno. Če pa je nečist (na primer
kovinski ioni ali prah), se razpadanje pospeši, podobno
kot pri segrevanju ali zaradi vpliva energetsko močnih
žarkov. Reakcija je lahko celo eksplozivna. Zato je priporočljivo, da visokoodstoten vodikov peroksid hranimo le
v ustreznih posodah za shranjevanje (na primer iz zelo
čistega aluminija ali polietilena) pri temperaturah, nižjih
od 0 °C. Razredčenega vodikovega peroksida (3- do 6-odstotna raztopina) ni treba hraniti v hladilniku, temveč le
na hladnem, saj hlad zmanjšuje njegovo reaktivnost. Pri
reakciji dveh molekul vodikovega peroksida z dvema molekulama vode in eno molekulo kisika se sprosti 45 kcal
energije. Kisik, ki pri tej reakciji nastane, deluje kot belilo
in dezinfekcijsko sredstvo.
Vodikov peroksid je sicer zelo reaktivno oksidacijsko sredstvo, a je kljub temu okolju prijazno, saj nastajata
samo voda in kisik. Industrija ga uporablja za naslednje
namene:
•
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•

recikliranje papirja (odstranjevanje tiskarskega čr
nila),

•

dezinfekcijsko sredstvo,

•

čistilo za kontaktne leče,

•

antiseptik,

•

oksidacijsko sredstvo,

•

obogatitev kisika v akvarijih (s pomočjo posebnih naprav),

•

oksidator za raketno pogonsko gorivo,

•

nekoč kot pogonsko gorivo za podmornice in majhna
letala.

Običajno uporabljamo naslednje koncentracije vodikovega peroksida:
•

3-odstotne raztopine (pogosto s stabilizatorji) s stabilizatorji za zunanjo uporabo pri ljudeh in živalih ali za
dezinfekcijo v gospodinjstvu. To koncentracijo brez
težav dobite v vsaki lekarni;

•

6-odstotne raztopine (z aktivatorjem) kot belilo za
lase;

•

30-odstotne (do 32-odstotne) raztopine (= perhidrol)
za raziskovalne namene v medicini (s stabilizatorji)
ter za čiščenje tranzistorjev in čipov;

•

35-odstotne raztopine (primerne za živila) za trajnost
živil in dezinfekcijo zabojnikov za živila;
25
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•

90-odstotne raztopine kot oksidatorje za raketna pogonska goriva, neprimerne za bio-oksidativno terapijo.

V nemško govorečem prostoru dobimo 3-odstotni
vodikov peroksid v lekarnah. Nekatere lekarne ga imajo
na zalogi, če ga na primer redno predpisuje zdravnik v
bližini (otorinolaringolog, zobozdravnik itd.). Zdravniki
običajno zahtevajo, da vodikov peroksid ne vsebuje stabilizatorjev. Sicer pa vam lahko vodikov peroksid brez stabilizatorjev pripravijo v lekarni ali pa ga za vas naročijo.
Steklenica, ki vsebuje 100 ml 3-odstotnega vodikovega
peroksida, stane le nekaj evrov.
Kot sem že omenil, nekateri ponudniki za izboljšanje
trajnosti vodikovega peroksida dodajajo tako imenovane
stabilizatorje, kot so fosforjeva kislina, natrijev pirofosfat,
ureja, sečna kislina, natrijev, magnezijev ali aluminijev
silikat, barbiturna kislina, citronska kislina itd. Princip
mnogih stabilizatorjev temelji na tvorjenju kompleksnih
spojin s solmi težkih kovin in na ta način preprečujejo
razpadanje vodikovega peroksida. Tako pripravljen vodikov peroksid je primeren za zunanjo uporabo in uporabo
v gospodinjstvu, ne pa za notranjo uporabo. V ta namen
uporabljajte le čisti vodikov peroksid.
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godbe o uspehu se pogosto začnejo naključno. Tako je bilo tudi z vodikovim peroksidom. Terapevtska uporaba kisika je znana
sicer že dolgo, ne smemo pa pozabiti zgodbe očeta Willhelma (umrl 20. 9. 1993) in Wallyja Grotza, ki sta z veliko
osebno zavzetostjo veliko pripomogla k temu, da je vodikov
peroksid danes poznan kot alternativno zdravilo (Donsbach, 1993). Oče Willhelm je bil dober prijatelj dr. Edwarda
C. Rosenowa (1875–1966), ki je 62 let delal na znani kliniki Mayo v Rochestru, Minesota. Rosenow (1875–1966) je
postal zelo pozno pozoren na vodikov peroksid in svojih
izkušenj z njim ni mogel več deliti z javnostjo. Oče Willhelm je o njegovih rezultatih raziskav obvestil nekatera farmacevtska podjetja. Vsa so ga zavrnila z utemeljitvijo, da je
proizvod ekonomsko nezanimiv, ker ga ni mogoče patentirati in ker je poleg tega še poceni. Zato se je odločil, da bo
postal aktiven sam in je ustanovil dobrodelno organizacijo
Organisation Educational Concern for Hydrogen Peroxide (ECHO). Od takrat naprej ni pridigal le o božji besedi,
temveč tudi o prednostih vodikovega peroksida.
Ko je bil duhovnik v vlogi dušnega pastirja na čez
oceanski ladji v Karibih, je tam srečal Walterja (Wallyja)
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Grotza, upokojenega poštnega uslužbenca iz Delana, Minesota, ki je že dalj časa bolehal za artritisom in je imel
velike težave s sklepi. Oče Willhelm ga je prepričal o blagoslovljenosti vodikovega peroksida in očitno je ob dnevnem vnosu od 0,5 do 1-odstotnega vodikovega peroksida
v nekaj tednih ozdravel (glej poglavji »Vodikov peroksid
za notranjo uporabo« in »Navedbe količin in varnostni
ukrepi«). To ga je vzpodbudilo, da je postal goreč zagovornik te snovi.
Vodikov peroksid je iz barijevega peroksida in solit
rove kisline leta 1818 prvič pridobil francoski kemik
Louis-Jacques Thénard (Thénard, 1818). Poimenoval ga
je eau oxygenée, kar pomeni »voda, pomešana s kisikom«.
Izdelava vodikovega peroksida je sčasoma postala ved
no preprostejša in leta 1894 je Richardu Wolffensteinu
(1864–1929) prvič uspelo pridobiti čist vodikov peroksid
(Wolffenstein, 1894).
Od sredine 19. stoletja naprej se vodikov peroksid
uporablja za beljenje, kot oksidacijsko sredstvo za dezinfekcijo ter v terapevtske namene.
Leta 1888 je dr. P. R. Cortelyou iz ZDA poročal o
zdravljenju bolezni nosu in žrela z vodikovim peroksidom.
V primeru davice je uporabil ustrezno razpršilo za nos in
pacient se je pozdravil v enem dnevu (Douglass, 1992).
Leta 1916 se je v priznani reviji The Lancet pojavila razprava o terapiji s kisikom (Tunnicliffe in Stebbing,
1916). Avtorja v članku omenjata, da je Francoz Nysten
že leta 1811 psu uspešno vbrizgal kisik. Omenjata tudi,
da je neki dr. Demarquay leta 1886 ugotovil, da pljuča
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injiciranegakisika (torej v veno ali arterijo vbrizganega)
v celoti ne prefiltrirajo, temveč ga del transportirajo tudi
v tkiva. To je sklepal po svetlo rdeči barvi venozne krvi,
ki je sicer značilna za arterijsko kri, bogato s kisikom. Kasneje so to spoznanje potrdile sodobne metode. Oba avtorja sta bila tudi prva, ki sta vbrizgala ljudem čisti kisik
(Douglass, 1992).
Leta 1919 sta si podobno upala z vodikovim perok
sidom zdravnika dr. Oliver in dr. Cantab. Zdravniška
doktrina je bila takrat še mnenja, da bo to povzročilo embolije, a sta kljub temu vbrizgala snov vojakom v Indiji,
ki so zboleli za pljučnico. Preostalo jima ni nič drugega,
saj je bila bolezen v vojski zelo razširjena, smrtnost pa
je znašala 80 odstotkov. Pogumna zdravnika sta izbrala
najbolj brezupne primere in jih zdravila. Dejansko sta rešila življenje polovici pacientom, 13 od 25. Do stranskih
učinkov, ki so jih s strahom pričakovali, pa sploh ni prišlo
(Douglass, 1992, in Altman, 1995). Leta 1989 je zdravnik
Farr v študiji s štiridesetimi pacienti dokazal, da gripa, ki
se zdravi z vbrizganjem vodikovega peroksida, v povprečju izzveni pet dni prej, kot če jo zdravimo na običajen
način. To je za paciente velikansko olajšanje, hkrati pa
tudi ogromen ekonomski prihranek, saj so ljudje hitreje
spet delovno sposobni.
Leta 1940 sta indijska zdravnika Inderjit Singh in
Mangaldas Shah iz mesta Bombaj ugotovila, da psi, ki
niso mogli vdihavati kisika skozi pljuča in so jim zato
vbrizgali kisik, niso preživeli le tri do pet minut, temveč
16 minut (Douglass, 1992).
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Dva druga indijska zdravnika sta izvedla še en prepričljiv poizkus. Pse sta okužila z bakterijami, ki povzročajo plinsko gangreno (plinski prisad), komplikacijo, ki
se lahko pojavi pri operacijah in težkih poškodbah. Če
so psom istočasno dovajali tudi vodikov peroksid, je le
20 odstotkov živali (dve od desetih) zbolelo za nevarno
boleznijo (Douglass, 1992).
V Indiji je bil vodikov peroksid že v sredini 19. stolet
ja, ko je bila Indija še kolonija, pomembno cenovno ugod
no terapevtsko sredstvo proti preprostim prehladnim
obolenjem; uporabljali pa so ga tudi pri resnih boleznih,
kot sta kolera in malarija. A kar danes uspeva močnim
lobijem, je nekoč dosegel en sam novinar. Da bi povečal
svojo verodostojnost, se je izdajal za zdravnika. Trdil je,
da je zaradi uživanja vodikovega peroksida umrl otrok, in
tako rešil britanski monopol z zdravili. Nihče namreč ni
več upal uporabljati vodikovega peroksida (Cavanaugh,
2008). V prvi svetovni vojni so bili mnogi primeri pljučnice še uspešno zdravljeni z intravenoznimi odmerki
vodikovega peroksida, po drugi svetovni vojni pa se je
medicinska stroka začela bolj zanimati za sodobne farmacevtske izdelke (Douglass, 1992, in Cavanaugh, 2008).
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o govorimo o delovanju vodikovega perok
sida, moramo ločiti dva različna principa:
po eni strani vodikov peroksid telesu dovaja dodaten kisik, po drugi strani pa je močno oksidacijsko sredstvo, ki si v stiku z drugimi snovmi prizadeva, da jim vzame elektron, jih torej oksidira. Pri tem
postopku nastaja kisik. Med njegovim nastajanjem, kar
opazimo kot nastajanje majhnih mehurčkov, je zelo reaktiven in uničuje bolezenske klice. To okoliščino izkoriščamo za dezinfekcijo ran in nego telesa ter v gospodinjstvu.
Kot pogost argument zoper notranjo uporabo vodikovega peroksida se navaja dejstvo, da proizvaja proste
radikale (kisikove radikale O- in hidroksi radikale OH-),
ki organizmu škodijo, namesto da bi mu koristili. Encima
katalaza in peroksidaza vodikov peroksid v telesu v večji
meri razgradita na vodo in kisik, pri čemer začasno nastanejo prosti radikali. Radikali nato spet reagirajo med
seboj in tvorijo stabilni, življenjsko pomemben dvoatomski kisik O2, ki ga vdihavamo tudi preko zraka.
2 H2O2 à (katalaza/peroksidaza) à O2 + 2 H2O
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Pri terapiji z vbrizganim vodikovim peroksidom izkoriščamo nastajanje kisika za oskrbo telesa z dodatnim
kisikom (= drugo načelo delovanja). Snov v tem primeru
podobno kot ozon deluje kot oksigenator (bogati količino
kisika), medtem ko ima v prvem primeru, na primer pri
dezinfekciji, vlogo oksidacijskega sredstva.
Primerjalne študije so pokazale, da lahko koncentracijo
kisika v tkivu, če vanj vbrizgamo vodikov peroksid, obogatimo prav tako dobro oziroma do štirikrat bolje kot s hiperbaričnim kisikom. Slednja metoda je veliko dražja, poleg
tega še rizična in ni splošno razpoložljiva. Učinek obogatitve z vodikovim peroksidom pa je sicer merljiv šele po približno 45 minutah, kot je ugotovil Farr (Douglass, 1992).
Farr je prišel tudi do spoznanja, da intravenozni odmerek vodikovega peroksida eno uro po infuziji začasno
zniža nekatere krvne vrednosti od dva do deset odstotkov.
A te vrednosti so se po 24 urah ponovno normalizirale in
število imunskih celic se je celo povečalo (Douglass, 1992).
Vodikov peroksid po eni strani oskrbuje tkivo z
dodatnim kisikom, po drugi strani pa oksidira strupene
snovi. Govorimo o oksidativnem razstrupljanju (Farr in
Douglass, 1992). V to skupino sodi tudi oksidacija nakopičenih lipidov v stenah tkiva in s tem povezano izboljšanje arterioskleroze (Douglass, 1992, str. 21).
Douglass (1992) opozarja, da vodikov peroksid stimulira proizvodnjo interferonov, kar delno pojasnjuje
tudi njegovo delovanje na primer pri raku ali multipli
sklerozi. Potek multiple skleroze že vrsto let v mnogih
primerih uspešno blažimo z interferoni, čeprav njen
vzrok in način delovanja še nista pojasnjena.
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V

odikov peroksid lahko deluje na dva načina: skrbi za oskrbo z dodatnim kisikom
ali pa nastali visokoreaktivni kisik reagira
z drugimi molekulami. Prva lastnost vodikovega perok
sida pride do izraza predvsem pri terapevtski uporabi, kot
bomo videli v naslednjih poglavjih. Telo na ta način dobi
dodaten kisik. Drugi način delovanja pa je s pridom izkoristila narava.
Naš organizem se z različnimi mehanizmi uspešno
brani pred povzročitelji bolezni (virusi, bakterije, enoceličarji, glive in drugi paraziti). Del tega imunskega sistema so tudi različne vrste visokospecializiranih imunskih
celic. Mednje sodijo tudi t. i. granulociti, ki preko snovi,
prenašalk informacij, dobijo informacije o neželenih vsiljivcih, prav tako pa tudi o rakavih celicah. Te informacije jih privabijo na žarišča, kjer se ovijejo okoli vsiljivca,
ga požrejo (fagocitoza) in uničijo s pomočjo encimov
in vodikovega peroksida. Vodikov peroksid poleg tega
dodatno stimulira tudi imunski sistem (Farr po Altmanu, 1995), kar pomeni, da je pomemben stražar našega
telesa.
33

Vodikov peroksid za vsak dan

V večini celic, predvsem v celicah jeter, so specializirani organeli, peroksisomi. Sodelujejo pri različnih
presnovnih procesih (sinteza žolčne kisline, razgradnja
purinov in aminokislin ter prvi delni korak razgradnje
maščobne kisline). Da bi lahko izpolnjevali svoje naloge,
najprej proizvedejo vodikov peroksid in ga po »opravljenem delu« spet uničijo.
Vodikov peroksid je prisoten tudi pri drugih pres
novnih procesih, kot sta regulacija hormonov in krvnega
sladkorja ter proizvodnja energije v telesnih celicah (Farr
po Altmanu, 1995).
Narava tudi sama poskrbi za zelo zanimive primere uporabe vodikovega peroksida. Navajamo dva izmed
njih. Približno centimeter veliki prasketači (poddružina
Brachininae), ki sodijo v družino krešičev, za obrambo
pred sovražniki uporabljajo mešanico vodikovega perok
sida in hidrokinona. Hrošči obe snovi hranijo v žlezah v
zadku. V primeru nevarnosti ju iztisnejo v sosednji prekat, ki vsebuje encima katalazo in peroksidazo. Nastane
vroča mešanica eksplozivnega plina iz vodne pare, kisika
in rumenkastega kinina, ki ga hrošč izbrizga v sovražnika.
Izstreli lahko do dvajset glasnih kanonad, od katerih je v
vsaki od deset do dvajset posameznih manjših eksplozij.
Drugi primer se nanaša na uporabo vodikovega peroksida pri zdravljenju ran. Egipčani so že v starem veku
zdravili gnojne rane z medom. Med vsebuje encim glukozo oksidazo. Če ga namažemo na rano, plazma namočene
rane aktivira encim za proizvodnjo glukonske kisline in
majhnih količin vodikovega peroksida. To učinkuje celo
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proti bakterijam, ki so odporne na antibiotike, ne da bi se
pri tem poškodovalo zdravo tkivo. Pomembno je le, da
med ni pasteriziran, ker je encim glukoza oksidaza sicer
uničen.
Tudi pri rastlinah je vodikov peroksid pomemben
sestavni del njihovega imunskega sistema. Proti škodljivcem, kot je pepelasta plesen, se branijo tako, da na mestih
infekcije vzpostavijo fizikalne in kemične pregrade, del
katerih je tudi vodikov peroksid.
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V

odikov peroksid se je v zobozdravstvu uporabljal že zelo zgodaj, najprej v kombinaciji
z natrijevim bikarbonatom (pecilni prašek)
za zdravljenje gnojnih vnetij zob. Po terapiji so odmrlo tkivo odstranili (Douglass, 1992). Danes 3-odstotni vodikov
peroksid uporabljamo kot ustno vodo in za grgranje (glej
recept spodaj). Deluje antibakterijsko, zdravi vnetja dlesni,
preprečuje nastajanje zobnih oblog in oblog na jeziku.
1979 je bila v reviji Journal of Clicinal Periodontology
objavljena študija, ki znanstveno potrjuje, da je vodikov
peroksid odličen za ustno higieno, saj zmanjšuje nastajanje zobnih oblog in vnetje dlesni (gingivitis) (Wennström
in Lindhe 1979). V dvojni slepi navzkrižni študiji na univerzi Göteborg je sodelovalo štirideset študentov stomatologije. Polovica si je trikrat na dan, po zajtrku, kosilu in
večerji, izpirala usta z vodikovim peroksidom, kontrolna
skupina pa s placebom. Umivanje zob je bilo v treh ted
nih, kar je trajala študija, prepovedano. Rezultat je pokazal, da vodikov peroksid učinkovito preprečuje poselitev
ust z različnimi bakterijami in nastajanje zobnih oblog.
Občutno pa se je zmanjšal tudi nastanek zobnih oblog in
omejil razvoj gingivitisa (Altman, 1995).
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Poseben dokaz o učinkovitosti vodikovega peroksida
je »spreobrnitev« nekdanjega docenta za kirurgijo čeljusti, dr. Paula Cummingsa, iz Severne Karoline. Potem ko
je dolga leta na tamkajšnji univerzi poučeval kirurgijo
čeljusti, je ugotovil, »da boljše rezultate dosežemo brez
kirurgije«, kasneje je namreč dajal prednost vodikovemu
peroksidu (Douglass. 1992).
Poročilo Delores Dinapoli (Douglass, 1992): »Pred
dvema letoma sem šla k „mesarju“, ki je razrezal četrtino
mojih ust. Drug zdravnik je predlagal še dodaten kirurški poseg, a sem ga odklonila. Po zdravljenju z vodikovim
peroksidom moje dlesni ne krvavijo več in ne smrdijo več
po gnoju. Nimam niti bolečin niti oteklin.«
Poročilo (Douglass, 1992): »Podobno izkušnjo je imel
neki drugi pacient, ki so mu hoteli izpuliti vse zobe. Obis
kal je še drugega zobozdravnika, ki ga je zdravil z vodikovim peroksidom, in pacient se je še dolga leta veselil
svojih naravnih zob.«
S pomočjo vodikovega peroksida si lahko izdelamo
tudi svojo ustno vodo ali zobno kremo. Prosimo vas, da
pri vseh v nadaljevanju navedenih možnostih uporabe
ne pozabite, da je hramba visokokoncentriranih raztopin
vodikovega peroksida problematična in zato kupite le količino, ki jo dejansko potrebujete.
Ustna voda: Bakerjeva (1996) priporoča, da usta po
tem, ko vstanemo, splaknemo z vodo, nato jezik postrgamo s strgalom za jezik. Posebna strgala za jezik lahko
kupite v specializiranih trgovinah, uporabite pa lahko
tudi običajno žlico. Jezik postrgamo do take globine, da
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se pojavi dražljaj kašlja, ki potisne sluz in bakterije iz grla
navzgor v ustno votlino. Še enkrat postrgamo jezik, nato
pa speremo usta z vodo in nato v ustih od pol minute do
eno minuto grgramo nerazredčen 3-odstotni vodikov peroksid. Bakerjeva navaja, da če raztopino, ki jo grgramo
nekaj časa, zadržimo pod jezikom, lahko kisik, ki pri tem
nastane, prodre v krvni obtok. Raztopino za grgranje izpljunemo – raztopine nikoli ne pogoltnemo! – in počakamo, da njen ostanek še nekaj trenutkov deluje na jeziku.
Ker se tvori kisik, nastane tanek film iz belih mehurčkov.
Nato usta še približno eno minuto izpiramo s čisto vodo.
S tem postopkom odstranjujemo bolezenske klice in preprečujemo nastanek prehlada.
Če še nimate izkušenj z vodikovim peroksidom, začnite z manjšo koncentracijo, da boste tako testirali, kako
dobro snov prenašate. En teden postopek izvajajte s četrtino koncentracije, torej en del 3-odstotnega vodikovega
peroksida na tri dele vode. Drugi teden vzemite nato dva
dela 3-odstotnega vodikovega peroksida na dva dela vode
in šele nato nerazredčen 3-odstotni vodikov peroksid za
ustno higieno. Na ta način boste našli koncentracijo, ki
vam je prijetna.
Zobna krema: Ponudnikov zobnih krem in ustnih
vod je danes že nekaj, vsaj v ZDA. Svojo zobno kremo pa si
lahko izdelamo tudi sami, in sicer tako, da pecilni prašek
zmešamo s 3-odstotnim vodikovim peroksidom. Zobno
kremo moramo hraniti v nepredušno zaprti posodi (Baker, 1996). Kakšna količina sestavin je za vas prijetna,
morate ugotoviti sami. Namesto da izdelate zobno kremo, pa lahko zobno ščetko samo pomočite v 3-odstotni
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vodikov peroksid. Kdor želi, si lahko zobe pred tem ali po
tem umije še z običajno zobno kremo.
Beljenje naravnih zob: Pri profesionalni obdelavi
zob se vodikov peroksid uporablja tudi za njihovo beljenje. S 3-odstotno raztopino pa lahko svoje zobe pobelimo
tudi sami. V ta namen omočimo zobe s kosmom vate ali
bombažno krpico, ki smo ju prepojili s 3-odstotnim vodikovim peroksidom. Za beljenje nikoli ne uporabimo bolj
koncentriranega vodikovega peroksida. Obstajajo tudi
že pripravljeni proizvodi za beljenje zob doma oz. so obstajali, ker je v skladu s smernico EU 2011/84/EU z dne
20. septembra od 30. oktobra 2012 naprej prepovedana
prosta prodaja belil za zobe, ki vsebujejo več kot 0,1 odstotek vodikovega peroksida. Uporaba takšnih sredstev je
dovoljena le še pod zobozdravniškim nadzorom. Vodikov
peroksid pa še vedno lahko kupimo.
Dezinfekcija zobnih ščetk: Ker se na vlažni zobni
ščetki rade naselijo in razmnožujejo klice, jo moramo
redno dezinficirati. Kot dezinfekcijsko sredstvo se dobro
obnese 3-odstotni vodikov peroksid, s katerim ščetko
občasno operemo ali pa jo vanj od časa do časa za nekaj
minut potopimo.
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T

udi na tem področju obstaja veliko praktičnih načinov uporabe vodikovega perok
sida.

Kopalna kad: Vodna kopel, obogatena z vodikovim
peroksidom, poživlja in krepi imunski sistem. Altman
(1995) in Bakerjeva (1996) priporočata najmanj enkrat
tedensko takšno dvajset- do tridesetminutno kopel z vodikovim peroksidom. Priporočeni odmerki nihajo med
eno skodelico (Baker, 1996) in pol litra (Altman, 1995)
35-odstotnega ali od pol do enega litra 3-odstotnega vodikovega peroksida na kopalno kad. Pri prvi uporabi svetujemo vedno najnižji odmerek. Takšna kopel (poleg običajnih oblik terapije) pomaga pri otrdelih sklepih, kožnih
težavah, glivičnih infekcijah in močno potečih se nogah.
Druga možnost je, da v do polovice napolnjeno kopalno kad dodamo od pol do enega litra 3-odstotnega ali
pol skodelice 35-odstotnega vodikovega peroksida, pol
skodelice kamene soli in pol skodelice pecilnega praška
ali grenke (Epsom) soli in se v kopeli kopamo dvajset do
trideset minut. Grenka sol nam najprej odpre pore, zato
vodikov peroksid dodamo šele pet minut po vstopu v kad.
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Bazen: Bakerjeva (1996) doda vsake tri dni približno tri litre 3-odstotnega ali približno dve skodelici 35-odstotnega vodikovega peroksida v svoj bazen, ki
vsebuje okoli 700 litrov vode. Dejstvo, da se po deset- do
petnajstminutni kopeli počuti odlično, pripisuje temu, da
skozi kožo njeno telo absorbira dodatni kisik.
Donsbach (1993) svojim pacientom načelno za vsak
drugi dan predpisuje kopel. Vodo obogatijo s približno
štirimi litri 3-odstotnega vodikovega peroksida. Ker ima
to poživljajoč učinek, je takšna kopel priporočljiva zjutraj
in ne zvečer. Poživlja telo in duha ter blaži okorelost in
vnetja. Pomembno pri kopeli je, da so prizadeti deli telesa
v celoti potopljeni v vodo.
Donsbach (1993) prav tako poroča, da v bolnišnici
Santa Monica namesto klora za dezinfekcijo bazena uporabljajo vodikov peroksid. V ta namen priporoča koncentracijo 30 ppm (30 delov vodikovega peroksida na
en milijon delov vode). Koncentracijo lahko izmerimo s
posebnimi testnimi lističi, ki jih dobimo v specializiranih
trgovinah. Nadomestitev klora z vodikovim peroksidom
ima več prednosti. Vodikov peroksid ne draži oči in skozi
kožo telo ne absorbira nevarnega klora. Med dvajsetminutnim kopanjem v klorirani vodi telo absorbira toliko
klora, kot da bi popili dva litra te iste vode (Donsbach,
1996).
Tuširanje: Po tuširanju lahko kožo za regeneracijo
kislinskega plašča poškropimo s 3-odstotnim vodikovim
peroksidom (Baker, 1993). Ker pa lahko ravno sluznice
zelo občutljivo reagirajo na previsok odmerek vodikovega
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peroksida in ker le-ta v nobenem primeru ne sme priti v
stik z očmi, je priporočljivo začeti z 0,5- do 1-odstotnim
vodikovim peroksidom in koncentracijo počasi poviševati do največ 3-odstotnega vodikovega peroksida.
Kopel za noge: Za osvežitev kože po kopanju navlažimo kosem vate s 3-odstotnim vodikovim peroksidom
in ga nežno nanesemo na obraz in vrat. Za osvežujočo
kopel za noge zmešamo od 50 do 60 ml 3-odstotnega vodikovega peroksida s štirimi litri tople vode in vanjo od
pol do ene ure namakamo noge; po drugem priporočilu
uporabimo od 25 do 30 ml 35-odstotnega vodikovega peroksida na štiri litre vode. Takšne kopeli za noge so na
primer primerne za diabetike, saj imajo ti pogosto slabo
prekrvavljene okončine (prim. Cavanaugh, 2008). Kopel
za noge z vodikovim peroksidom pospešuje prekrvavitev.
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Č

e ni navedeno drugače, je vse možnosti
uporabe, ki so predstavljene v nadaljevanju, predlagala Bakerjeva (1996).

Bradavice: Bradavice, ki jih povzročajo virusi, lahko
odstranimo na različne načine. Lahko jih odrežemo, za
žgemo ali zamrznemo, lahko jih odstranimo celo z molit
vijo. Dr. M. Manok, zdravnik nemške narodnosti, je leta
1961 v reviji Der Hausarzt predstavil novo nekrvavo in
nebolečo metodo (Manok 1961). Površino bradavice previdno nastrgamo s strgalko (medicinsko strgalo v obliki
ostre žlice), ne da bi povzročili krvavenje. Nato na bradavico nakapamo kapljico 35-odstotnega vodikovega
peroksida in pustimo, da deluje in se posuši. Po dveh do
treh dneh odstranimo posušeno plast in ponovimo postopek. Ponavljamo ga tako dolgo, dokler bradavica ne
izgine, ne da bi ostala kakršnakoli brazgotina. Bradavica
običajno izgine po štirih do petih nanosih. Ko na bradavico nakapamo vodikov peroksid, se na zdravljenem mestu
lahko pojavi blago ščemenje, kar pomeni, da snov učinkuje. Paziti pa moramo, da v stik z visokodoziranim sredstvom razen bradavice ne pride tudi zdravo tkivo.
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Prehlad: Poleg preprečevanja prehlada z jutrajnim
grgranjem, ki je bilo omenjeno v prejšnjem poglavju,
lahko prehlad zdravimo tudi takole: za vsak liter vode
dodamo v vlažilec zraka po 250 ml 3-odstotnega ali 25
ml 35-odstotnega vodikovega peroksida in ga čez noč
pustimo vključenega v spalnici. Prehlad bi moral naslednje jutro izzveneti (Douglas, 1992, in Baker, 1996). V
zdravstvenem centru Baylor University Medical Center
so ugotovili, da lahko vsebnost kisika v krvi s tako razpršenim vodikovim peroksidom (v slani vodi) obogatimo
dvakrat toliko kot s hiperbarično kisikovo terapijo (Douglass, 1992). (Prim. tudi poglavje »Vodikov peroksid pri
prehladu in gripi«.)
Razpršilo za nos: Razredčimo jedilno žlico 3-odstot
nega vodikovega peroksida na skodelico čiste vode. Če
raztopino uporabimo kot razpršilo za nos, bo nos ostal
prehoden.
Razpršilo za usta: Nekateri ljudje so imeli tudi dobre izkušnje z vodikovim peroksidom v obliki razpršila za
usta. Tako Bill Munro (www.drhschaaf.de/akut.html) poroča, da je v starosti 69 let spoznal in začel ceniti vodikov
peroksid. Najraje inhalira 3-odstotni vodikov peroksid s
pumpico. Uporabi stekleničko, ki se sicer uporablja kot
razpršilo za nos. V začetku si je vodikov peroksid z enim
vpihom razpršil v žrelo štirikrat dnevno in snov inhaliral
z enakomernim vdihom in izdihom. Nato si je nekoliko
odpočil, da je peroksid lahko začel delovati. Po enem mesecu je snov inhaliral samo zjutraj in zvečer, je pa povišal število vpihov na osem do deset. Od takrat naprej spi
mirnejše in nima več bolečin v srcu. Z ženo uporabljata
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vodikov peroksid že več let in nimata ne prehladov ne bolečih mišič ali kakšnih drugih bolečin.
Cavanaugh (2008) priporoča, da pri virusni infekciji
na dve uri inhaliramo od 5 od 10 vpihov. Infekcija bo izzvenela že po treh do štirih dnevih.
Masaža: Bakerjeva (1996) meni, da dodatni kisik
prodre v telo skozi kožo, če v kožo vtremo 3-odstotni vodikov peroksid. LeBeau (1988) poleg tega priporoča, da
telo poškropimo z raztopimo 3-odstotnega vodikovega
peroksida in ga nato vmasiramo. To naj bi pomagalo tudi
pri artritisu. Upoštevati pa moramo, da se nam lahko zaradi tega postopka posvetlijo dlake po telesu.
Klistir: Za preprečevanje zaprtja (obstipacija) in
splošno za čiščenje črevesja se odlično obnese klistiranje. Tudi v ta namen lahko uporabimo vodikov peroksid. Za klistiranje se priporoča do šest jedilnih žlic
3-odstotnega vodikovega peroksida na liter destilirane vode (Baker 1996); iz varnostnih razlogov pa ne
prekoračimo mejne vrednosti maksimalno 15 kapljic
35-odstotnega vodikovega peroksida na liter vode, kot
priporoča Donsbach (1993). To je približno sedemkrat močnejša razredčina, kot jo priporoča Bakerjeva.
Donsbach izrecno svari pred uporabo nerazredčenega
35-odstotnega vodikovega peroksida, ker lahko povzroči hude poškodbe črevesja.
Nega obraza: Za pomladitev in osvežitev kože po
umivanju navlažimo čisto blazinico iz vate s 3-odstotnim
vodikovim peroksidom in ga nežno vtremo v kožo na
obrazu in vratu. Paziti pa moramo, da snov ne pride v stik
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z očmi, izogibajmo se tudi stiku z robom lasišča, obrvmi
in brado.
Akne: S 3-odstotnim vodikovim peroksidom so bili
doseženi dobri rezultati tudi pri aknah. Za čiščenje prizadetega mesta uporabimo kosem vate ali bombažno
krpico.
Dezodorant: Blazinico iz vate navlažimo s 3-odstot
nim vodikovim peroksidom in ga vtremo pod pazduho.
Infekcija ušes: Po LeBeauju (1995) namažemo prizadeto uho na notranji strani previdno s paličico z vato,
na katero smo nakapali dve do tri kapljice 3-odstotnega
vodikovega peroksida. Pri tem pogosto zaslišimo blago
nenevarno šelestenje (prim. poglavje »Vodikov peroksid
pri prehladu in gripi«).
Čiščenje ran: 3-odstotni vodikov peroksid tradicionalno uporabljamo za čiščenje in dezinfekcijo ran. V ta
namen je na razpolago razpršilo.
Kateter: V katetru se razmnožujejo bolezenske klice,
ki lahko preko katetra preidejo v mehur in tam povzročijo neljube infekcije. Kateter ostane osem ur brez klic, če
vanj nalijemo 30 ml 3-odstotnega vodikovega peroksida
(Douglas, 1992).
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eBeau (1995) navaja recepte za gele in razpršila z vodikovim peroksidom, ki vsebujejo
sestavine, navedene v spodnji tabeli. Najpreprostejše je, če vam sestavine zmešajo v lekarni. LeBeau
priporoča gel kot blag odmerek vodikovega peroksida, ki
je primeren za zdravljenje opeklin in ureznin.
Sestavine
gel aloe vere
(gostotekoč, za pripravo
kozmetičnih preparatov)
sok aloe vere
glicerin
35-odstotni H2O2
(primeren za živila)
DMSO

3-odstotni
gel

3-odstotno
razpršilo

razpršilo
DMSO

180 ml

–

–

–
40 ml
20 do 25 ml

180 ml
40 ml
20 do 25 ml

120 ml
40 ml
40 ml

–

–

40 ml

Za izdelavo gela si v posodi najprej priravimo gel aloe
vere. V drugi posodi s palčko dobro premešamo glicerin
in vodikov peroksid. To mešanico dodamo v prvo posodo in vse previdno premešamo. Nato gel napolnimo
v primerno steklenico (na primer plastično steklenico,
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podobnoembalaži za majonezo). Steklenico ustrezno
označimo in hranimo v hladilniku zunaj dosega otrok.
Razpršilo izdelamo tako, da si v posodi pripravimo
sok aloe vere in glicerin, nato dodamo še vodikov perok
sid. Sestavine premešamo s palčko ali žlico in z zmesjo
napolnimo razpršilno stekleničko. Prav tako moramo
tudi stekleničko ustrezno označiti in jo hraniti v hladilniku zunaj dosega otrok.
DMSO (dimetilsulfoksid, na razpolago v lekarni) dodamo, da izboljšamo penetracijo vodikovega peroksida v
kožo in celice.
Za razredčevanje uporabljamo le destilirano vodo,
ker lahko nečistoče (predvsem železo in druge kovine)
povzročijo hitro razgradnjo vodikovega peroksida v vodo
in kisik.
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Vodikov peroksid za notranjo
uporabo

Z

unanja uporaba nizkodoziranega vodikovega peroksida ni problematična, če
z njim ravnamo previdno (glej poglavje »Navedbe količin in varnostni ukrepi«). O notranji
uporabi pa se moramo obvezno pogovoriti z izkušenim
zdravnikom ali zdravilcem! Infuzijo lahko tako ali tako
izvaja le ustrezno usposobljen zdravnik. Prvi zdravnik,
ki se je zavzemal za oralno uporabo vodikovega perok
sida, je bil dr. Edward C. Rosenow. Ob vsem tem pa ne
moremo dovolj pogosto poudariti, da je snov zelo reaktivna in da lahko zaužijemo le majhne količine. Na
splošno moramo biti z vodikovim peroksidom zelo previdni in slediti načelu »toliko, kot je potrebno, in tako
malo, kot je mogoče«. Upoštevati moramo tudi dejstvo,
da vodikov peroksid jemljemo le na prazen želodec pol
ure pred jedjo ali tri ure po njej (Donsbach, 1993). V
nasprotnem primeru lahko pride do reakcij z vsebino
želodca in do nastanka prostih radikalov (peroksidi). Še
posebej takrat, ko je prisotno železo, se tvori reaktivni
hidroksilni radikal. Lahko se poškoduje želodčna stena,
ker želodec vsebuje malo katalaze za razgradnjo vodikovega peroksida.
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Medtem ko nekateri avtorji (na primer LeBeau,
1995) zagovarjajo jemanje vodikovega peroksida s sokovi ali predlagajo izboljšanje okusa vode, v kateri je raztopljen vodikov peroksid, s kapljico olivnega olja (Altman,
1995), drugi pred tem izrecno svarijo (na primer Donsbach, 1993). Strokovnjak Farr celo v veliki meri odklanja
oralno jemanje vodikovega peroksida (po Douglassu,
1992).
Priporočila za dnevni odmerek se gibljejo do 300 kap
ljic 3-odstotnega ali 25 kapljic 35-odstotnega vodikovega
peroksida (Baker, 1996), ki jih raztopimo v količini neklorirane vode, ki naj bi jo čez dan popili, torej približno
v treh litrih. Začeti moramo z majhnim odmerkom (kap
ljica 35-odstotnega vodikovega peroksida) in ga dnevno povečevati za kapljico. Cavanaugh (2008) navaja, da
lahko po potrebi od enega do tri tedne dnevno jemljemo
trikrat po 25 kaplic vodikovega peroksida in nato do šest
mesecev dvakrat dnevno 25 kapljic. Nato dan za dnem
odmerek zmanjšujemo po eno kapljico, dokler ne pridemo do treh kapljic.
Te majhne količine naj bi bile nenevarne. Po Dons
bachovih izkušnjah (1993) pa skoraj ni človeka, ki bi jemal priporočeno količino do 25 kapljic. Vzrok za to je pojav želodčnih težav, ki jih preprečujemo z magnezijevim
peroksidom. Za oralni odmerek zato raje priporoča kombinacijo vodikovega in magnezijevega peroksida, ker je ta
spojina stabilnejša in prijetnejšega okusa. Poleg tega pa
tako telo poleg kisika dobi tudi pomemben mineral magnezij. Za infuzije in zunanjo uporabo pa Donsbach uporablja vodikov peroksid. V učinku naj ne bi bilo nobene
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razlike, vendar pa magnezijev peroksid vsebuje le 57 namesto 94 odstotkov kisika.
Za notranjo uporabo uporabljamo le vodikov perok
sid, ki je primeren za živila. Za zunanjo uporabo ali dezinfekcijo v gospodinjstvu (predmeti) pa zadostuje 3-odstotni vodikov peroksid, ki ni tako čist.
Akutnejša je bolezen, višji je odmerek vodikovega peroksida, in bolj kronična je bolezen, toliko dalj časa traja
zdravljenje. Kot pri vseh terapevtskih snoveh moramo
tudi pri vodikovem peroksidu misliti na to, da se vsak posameznik in vsak organizem nanj odzove drugače. Zato
standardnih priporočil ni. Upoštevati moramo navedbe
ponudnika ter navodila svojega zdravnika ali zdravilca.
V prejšnjih poglavjih smo na različnih mestih že pojasnili, kateri odmerki so bili na katerih področjih uporabe že testirani. Gre za orientacijske odmerke. Pomnite, da
vodikovega peroksida nikoli ne uporabljamo za notranjo
uporabo brez dogovora z zdravnikom ali zdravilcem.
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Zdravljenje bakterijskega vnetja
nožnice z vodikovim peroksidom

V

nožnici so stalno prisotne številne bakterije, ki so v zdravem ravnovesju (vaginalni
ekosistem) in ne povzročajo bolezni. Te
bakterije (laktobacili, bakterija döderlein) z vzdrževanjem kisle pH-vrednosti, ki je nižja od 4,5, in s tvorbo
različnih antimikrobskih snovi preprečujejo razširjanje
bolezenskih klic. Če je ravnovesje v nožnici porušeno,
se druge bakterije zelo namnožijo in povzročijo vnetje.
Najpomembnejši povzročitelj bakterijske vaginoze je v
90 odstotkih Gardnerella vaginalis. Bolezen se prenaša s
spolnimi odnosi, pri polovici okuženih žensk pa se simptomi ne pojavijo.
Vaginoza je lahko zelo trdovratna in tudi težko jo odpravimo. Prepoznamo jo po sivkastem, redkem izcedku,
ki ima vonj po ribah, in visoko pH-vrednostjo do 6. Drugi simptomi so skelenje, srbenje, občutek izsušenosti ali
bolečine pri spolnem odnosu. Bolezen lahko prizadene
tudi preostali genitalni predel.
Pri ponavljajoči se bakterijski vaginozi je vodikov peroksid varna alternativa običajnim metodam zdravljenja.
Zdravljenje običajno poteka z antibiotiki, ki za nosečnice
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niso priporočljivi. Dejstvo, da laktobakterije med drugim
tudi s pomočjo vodikovega peroksida uničujejo bakterije,
ki povzročajo bolezni, je znanstvenike napeljalo k razis
kovanju delovanja vodikovega peroksida pri zdravljenju
bakterijske vaginoze. Tako so na kliniki za porodništvo
in ginekologijo v Neaplju (Cardone et al., 2003) v študiji s
45 ženskami v starosti med 18 in 42 let ugotovili, da lahko ponavljajoče se vaginoze, pri katerih so druge metode
zdravljenja odpovedale, uspešno zdravimo s 3-odstotnim
vodikovim peroksidom. Potem ko so si pacientke en teden vsak večer vagino umivale s 30 ml vodikovega perok
sida, se glavni simptomi niti po treh mesecih niso več pojavili. Vsem ženskam se je terapija zdela sprejemljiva in
nobena ni opazila stranskih učinkov.
V 89 odstotkih primerov je neprijeten vonj izginil.
Poleg tega je vodikov peroksid v vseh primerih olajšal ponovno vzpostavitev normalne vaginalne bakterijske flore.
V 98 odstotkih primerov je bila vzpostavljena običajna
pH vrednost pod 4,5 in pri vseh pacientkah so izginile
značilne epitelne celice (clue cells) in anaerobne bolezenske klice. Tako imenovani test za prisotnost aminov (amini, ki jih povzročajo anaerobne bakterije, so odgovorni za
vonj po ribah) je bil v 97,8 odstotka primerov negativen.
Vsi rezultati testov so statistično značilni in avtorji
ugotavljajo, da je vodikov peroksid varna alternativa običajnim metodam zdravljenja (metronidazol, klindamicin) ponavljajočih se bakterijskih vaginoz. Poleg tega je
tudi brez stranskih učinkov, cenovno ugodna, pacientke
jo odlično prenašajo, njena terapevtska učinkovitost pa je
preverjena.
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Vodikov peroksid pri prehladih
in gripi

A

meriški zdravnik dr. Joseph Mercola, ki se
nagiba k alternativnim metodam zdravljenja (www.mercola.com), ima z vodikovim
peroksidom zelo dobre izkušnje pri zdravljenju prehladov
in gripe. Svoja priporočila utemeljuje z zanimivo hipotezo, ki jo je leta 1928 postavil zdravnik Richard Simmons:
Hipoteza pravi, da povzročitelji bolezni (bakterije pri prehladu in virusi pri gripi) v organizem ne pridejo skozi oči,
usta ali nos, kot velja splošno prepričanje, temveč skozi
slušni kanal, zato moramo njihov vdor preprečevati pri
tej odprtini. Mercola zato priporoča, da prehlade in gripo
zdravimo tako, da nekaj kapljic 3-odstotnega vodikovega peroksida nakapamo v uho in pustimo delovati pet do
deset minut. Nato naj vodikov peroksid izteče iz ušesa.
Enak postopek ponovimo še pri drugem ušesu. V nekaj
dneh bomo dosegli zelo dobre rezultate! Pomembno pa
je, da z zdravljenjem začnemo takoj, ko se pojavijo prvi
simptomi. Med delovanjem vodikovega peroksida slišimo pridušeno šumenje, včasih lahko tudi blago skelenje.
Nemški raziskovalci so že leta 1938 dosegli velike
uspehe pri zdravljenju gripe z vodikovim peroksidom, a
se žal niso mogli postaviti ob bok antibiotikom.
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Vodikov peroksid pri revmatičnih
obolenjih

K

er veliko ljudi oboleva za revmatičnimi
obolenji, z vodikovim peroksidom pa so bili
na tem področju doseženi dobri rezultati,
bomo tej bolezenski sliki posvetili posebno poglavje.
Verjetno najprepričljivejši dokaz za učinkovitost vodikovega peroksida pri artritisu je pismo južnoafriškega
zdravnika dr. Christiaana N. Barnarda (1922–2001), ki
je postal svetovno znan po prvi transplantaciji srca. 10.
marca 1986 (Donsbach, 1993) je pisal pismo gospodu
Wrightu v Anglijo: »Res je, da sem pozdravil artritis in
da se moram za to zahvaliti jemanju vodikovega peroksida večkrat na dan. S to terapijo sem prišel v stik preko
gospoda Walterja Grotza.« Kot smo omenili v poglavju
»Kako se je vse začelo«, so bile prve Grotzove izkušnje
pri zdravljenju lastnega artritisa zanj odločilnega pomena, da je javno oznanil uporabo vodikovega peroksida v
terapevtske namene.
Walterja Grotza je spoznal tudi dr. Donsbach in izvedel za njegovo ozdravitev s pomočjo vodikovega peroksida v šestih tednih. Spoznal je tudi številne druge paciente,
ki so imeli pri tej bolezni uspeh delno s kopelmi in delno
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z oralnim jemanjem. Donsbach se je pri artritisu dokopal
do spoznanja, da je potreben odmerek najmanj 75 kapljic
35-odstotnega vodikovega peroksida dnevno (razredčenih v količini pitne vode, ki jo organizem dnevno potrebuje), kar ustreza približno 115 g magnezijevega peroksida, odmerku, ki ga je najpogosteje predpisoval.
Dr. Farr injicira 0,03-odstotni vodikov peroksid neposredno v sklepe in mehke dele, kar ugodno vpliva na
vnetja pri revmatoidnem artritisu in pri drugih vrstah
vnetnega artritisa (Altman, 1995).
V švedski študiji je dr. Bernard Edstrom v Lundu ugotovil, da obogatitev krvi s kisikom – v ustreznih razmerah
na kliniki – občutno izboljša težave z artritisom (Donsbach, 1993). Donsbach iz tega sklepa, da tudi pozitivni
učinek vodikovega peroksida na degenerativna obolenja
temelji na dodatnem dovajanju kisika. Njegova teorija se
glasi: »Stopnja vitalnosti telesa in moč odpornosti na degenerativna obolenja je odvisna od razmerja do stopnje
nasičenosti krvi s kisikom« (Donsbach, 1993).
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O

menili smo, da je že Otto Warburg pred
približno 70 leti domneval, da obstaja
povezava med pojavom raka in pomanjkanjem kisika. Ta domneva ni bila nikoli ovržena, zad
nja leta pa so jo podkrepile številne znanstvene študije
(Thierbach et al., 2005, Schulz et al., 2006, Langbein et al.,
2006, Pelicano et al., 2006, Müllner et al., 2006 in Bonnet
et al., 2007, Kiebish et al., 2008).
Zato je tudi pomen vodikovega peroksida v naravnem boju proti raku zelo zanimiv in aktualen. Življenjsko
pomemben proces narave je programirana celična smrt,
tako imenovana apoptoza. Med drugim je pomembna
za embrionalni razvoj, kontrolirano nadomestitev celic
ter v boju proti raku. »Samomor« celic izzovejo različne
signalne snovi, med katere sodi tudi vodikov peroksid.
Tudi večina sintetičnih sredstev proti raku deluje tako, da
povzročijo apoptozo. Žal pa je apoptoza blokirana v številnih tumornih celicah.
Kar zadeva vodikov peroksid, lahko to blokado raz
ložimo z encimom peroksiredoksinom, ki se v nekaterih tumornih celicah kot zaščita pred tem, da bi vodikov
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peroksidpovzročil samomor, pojavlja v zelo visokih koncentracijah. Manjše količine vodikovega peroksida encim razgradijo, višje koncentracije pa encim uničijo. V
tem primeru se lahko izzove programiran samomor. Te
povezave so pred nekaj leti odkrili ameriški znanstveniki v Oregonu (Wood idr., 2003). Z njimi se ujema tudi
ugotovitev, da pri pacientih z levkemijo bela krvna teles
ca (levkociti) proizvajajo 70 odstotkov manj vodikovega
peroksida (Douglass, 1992).
Vodikov peroksid pa še na en način pozitivno vpliva
na rakaste celice. Warburg, ki je ugotovil, da rakaste celice preidejo na anaerobno dihanje (fermentacija), je dejal:
»Obstaja samo en glavni vzrok za rakasto obolenje, in
sicer prehod iz aerobnega dihanja telesnih celic na anaerobno celično dihanje« (po d’Rayu, 1999). Že leta 1996
je zastopal mnenje: »Če celice dobijo dovolj kisika, se rak
ne more pojaviti« (po Bakerjevi, 1996). Na medicinskem
centru Baylor University Medical Center so ugotovili
tudi, da je rakasto tkivo toliko občutljivejše na obsevanje, kolikor več kisika vsebuje. Če torej vodikov peroksid
vbrizgamo v krvožilje, ki oskrbuje rakasto tkivo, pride
po eni strani do boljše oskrbe s kisikom, česar rakaste
celice sploh ne marajo, po drugi strani pa lahko tumor
bolje obsevamo (Douglass, 1992). V centru Baylor so
imeli takšno pozitivno izkušnjo s 190 pacienti. S cenovno ugodnim vodikovim peroksidom lahko dosežemo
potrebno povišanje koncentracije kisika prav tako kot s
hiperbaričnim kisikom (kisik, doziran pod nadtlakom)
in pri nekaterih pacientih se tumor v celoti ali delno skrči (Altman, 1995).
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Donsbach (1993) je ugotovil, da infuzija vodikovega peroksida povzroči porast toplote, kar se včasih občuti kot neprijetno. Pri tumorjih, ki so na površini (na
primer pri raku na prsih), se po infuziji koža pogosto
rdečkasto obarva. Donsbach je tako zelo prepričan o pozitivnem terapevtskem učinku vodikovega peroksida pri
rakastih obolenjih, da ga skupaj z dimetilom sulfoksidom
(DMSO), prav tako zelo zanimivim, tradicionalnim alternativnim zdravilom, kot katalizator načelno vbrizga
vsakemu svojemu rakastemu pacientu, in mnogi pacienti
pridejo k njemu prav zaradi tega.
Donsbach pacientom s pljučnim rakom priporoča, da
8 ml 35-odstotnega vodikovega peroksida na liter vode
ponoči razpršijo z vlažilcem zraka. Ta princip se načelno
priporoča tudi pri pljučnem emfizemu (prim. tudi Cavanaugh, 2008).
Lee (1990) celo navaja nekaj primerov rakastih bolnikov, pri katerih je pomagalo oralno jemanje vodikovega
peroksida.
Vodikov peroksid seveda ne more nadomestiti drugih preizkušenih zdravil za zdravljenje raka.
Da vodikov peroksid res deluje, dokazujejo trije različni vidiki zdravljenja raka (Altman, 1995):
1. Rakaste celice dobijo premalo kisika (oz. ta primanjkljaj potrebujejo) – vodikov peroksid izboljša oskrbo
telesnih celic s kisikom v škodo tumorja.
2. Vodikov peroksid izzove programirano smrt (apoptozo) rakastih celic.
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3. Virusi so ena od komponent, ki izzovejo nastanek
raka – vodikov peroksid deluje virucidno. Dr. Reginald Holman je že v 50-ih letih prejšnjega stolet
ja podganam z rakastimi razjedami v vodo dodajal
0,45-odstotni vodikov peroksid. Tumorji so izginili v
15 do 60 dneh (po Cavanaughu, 2008).
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A

lkoholizem je ena izmed najbolj razširjenih in hkrati najbolj podcenjenih bolezni
naše družbe.

Cavanaugh (2008) poroča o tem, da lahko vodikov
peroksid pomaga tudi proti odvisnosti od alkohola in s
tem povezanimi zdravstvenimi okvarami. Alkohol povzroča pomanjkanje kisika v tkivu in preprečuje, podobno
kot pri zastrupitvi s ciankalijem, normalno celično dihanje. Govorimo o histotoksični hipoksiji, ko telesne celice
ne morejo več v zadostni meri izkoriščati kisika v krvi.
Zastrupitev z alkoholom lahko zdravimo z inhalacijo kisika, kot je v začetku 20. stoletja ugotovil nizozemski pilot
in psiholog P. M. van Wulfften Palthe. Cavanaugh (2008)
trdi, da jemanje vodikovega peroksida zaradi izboljšane
oskrbe telesa s kisikom pomaga pri odvajanju od odvis
nosti od alkohola.
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Izkušnje z vodikovim peroksidom
– infuzije

Č

eprav so v knjigi bolj v ospredju možnosti
za samostojno uporabo vodikovega perok
sida, želimo na kratko omeniti tudi izkuš
nje z intravenozno aplikacijo te snovi. Farr je v svojih obsežnih raziskavah ugotovil, da celo dolgoročna, dnevna
terapija z infuzijami, ki traja več kot tri tedne, ne povzroča nobenih resnih stranskih učinkov (Douglass, 1992).
Čeprav vodikov peroksid ni zdravilo za vse, veliko
poročil kaže, da obstaja širok spekter obolenj, pri katerih je vredno poskusiti z njim zdraviti. Zato ni potrebno
navajanje dolgega seznama vseh bolezni in povzročiteljev bolezni, pri katerih je bila uporaba vodikovega peroksida uspešna. Douglass (1992) navaja množico poročil
za naslednje bolezni, pri katerih je uporaba vodikovega
peroksida zaslužna za ozdravitev ali vsaj za izboljšanje:
artritis, rak, bradavice, kandidoza, kronični sindrom
utrujenosti, eritematozus, pljučni emfizem, multipla
skleroza, čiščenje pesticidov iz krvi, sarkoidoza, krčne
žile.
V medicinskem centru Baylor University Medical
Center so tudi ugotovili, da začnejo izginjati nevarne
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arteriosklerozneobloge na velikih žilah, kot je aorta
(Douglass, 1992, in Altman, 1995).
Pozitivni učinek vodikovega peroksida na krvožilni
sistem delno temelji na razvejanosti žil v srcu, ekstremitetah, možganih in pljučih. Zniža se srčna frekvenca, utrip
ni volumen se poviša, žilni odpor se zmanjša (Altman,
1995, str. 45).
Pacienti po srčnem infarktu pogosto umirajo zaradi
trepetanja prekatov. Srce začne zaradi pomanjkanja kisika, ki ga je povzročil infarkt, popolnoma nekontrolirano
utripati. V takih primerih lahko pomagamo z vodikovim
peroksidom (po Douglassu, 1992, in Altmanu, 1995).
Farr je ugotovil, da intravenozna aplikacija vodikovega peroksida pomaga pri alergijah na pelod in hrano
(Douglass, 1992), prav tako tudi pri alergijskem bronhitisu, astmi in kroničnem sinusitisu. Farr je opazil zelo
zanimiv fenomen, da intravenozno apliciran vodikov
peroksid začasno zmanjša število imunskih celic, vendar
se nato v roku 24 ur njihovo število poveča čez običajno
število – pride do prave stimulacije imunosti (Douglass,
1992).
Douglass (1992) dolgo poglavje svoje knjige posveča zdravljenju bolnikov v Afriki, obolelih za aidsom. Z
vodikovim peroksidom je pomagal številnim pacientom.
Poudariti pa moramo, da vodikov peroksid ni zdravilo za
aids, čeprav pozitivno vpliva na bolezensko sliko. Tako
meni tudi Douglass.
Tudi pri virusu Epstein-Barr (VEB), ki naj bi bil odgovoren za sindrom utrujenosti, je Farr dosegel prepričljive
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terapevtske uspehe z intravenoznim apliciranjem vodikovega peroksida (Douglass, 1992). Donsbach (1993)
pozitivni učinek pripisuje krepitvi imunskega sistema in
dejstvu, da visoka količina kisika zavira razmnoževanje
virusov.
Farr je z intravenozno aplikacijo vodikovega peroksida pozdravil na stotine pacientov s kandido (Douglass,
1992, in Altman, 1995).
O podrobni sestavi takšne raztopine za infuzijo ne
bomo pisali, saj jih lahko izvajajo izključno izkušeni in
posebej izšolani zdravniki. Tega nikoli ne poskušajmo
sami!
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T

udi v gospodinjstvu lahko vodikov peroksid uporabljamo na številne načine. Če ni
drugače navedeno, je avtor večine nasled
nih primerov Baker (1996).
Vlaženje zraka: Vlažilec zraka napolnimo s približno
5 do 10 ml 35-odstotnega vodikovega peroksida na liter
destilirane vode. Izboljšali bomo zrak, ki ga dihamo, in
poskrbeli za prehodnost dihalnih poti in obnosne votline.
Po drugih priporočilih uporabimo od 50 do 100 ml 3-odstotnega vodikovega peroksida na liter vode.
Osvežilec zraka: Za osvežitev zraka razpršimo nekoliko 3-odstotnega vodikovega peroksida v sredino prostora.
Pomivalni stroj: V pomivalni stroj dodamo od 50 do
100 ml 3-odstotnega vodikovega peroksida.
Pralni stroj: Namesto belila lahko glede na količino
perila v pralni stroj dodamo od 150 do 200 ml 3-odstot
nega vodikovega peroksida. Pazimo le, da vodikovega
peroksida ne nanesemo neposredno na še suho perilo.
Počakamo na zadnji dotok vode, nato pa speremo z veliko vode.
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Ohranjanje svežih živil: S pomočjo vodikovega peroksida lahko ohranimo solato svežo, če jo najprej poškropimo z jedilno žlico 3-odstotnega vodikovega perok
sida, ki smo ga raztopili v pol skodelice čiste vode, nato
posušimo, pokrijemo in hranimo na hladnem. Donsbach
za ohranjanje svežih živil in čiščenje sadja, solate in zelenjave priporoča škropljenje z raztopino iz litra vode in
približno 300 ml 3-odstotnega ali 30 ml 35-odstotnega
vodikovega peroksida. Sam z vodikovim peroksidom
škropi tudi meso, perutnino in ribe, preden ta živila shrani v hladnilnik.
Ohranjanje čiste pitne vode: Da bo pitna voda imela
osvežujoč okus, dodamo dve kapljici 35-odstotnega vodikovega peroksida v liter vode in dobro pretresemo.
Marinada: Meso, perutnino ali ribo polijemo s 3-odstotnim vodikovim peroksidom, nato vse prekrijemo in
pustimo od pol do ene ure stati v hladilniku. Pred kuhanjem meso še enkrat dobro speremo.
Pršilo proti insektom: V ta namen v litru vode raztopimo skodelico belega rafiniranega sladkorja in 60 ml
3-odstotnega vodikovega peroksida.
Dezinfekcija in plesnoba: Prizadete stene in pohištvo poškropimo ali obrišemo s 3-odstotnim vodikovim
peroksidom. Nato površino posušimo s čisto krpo. Predhodno testirajmo pohištvo in stene, ki jih želite očistiti,
na komaj vidnem mestu, ker vodikov peroksid lahko povzroči posvetlitev.
Dezinfekcijski učinek vodikovega peroksida je bil
med drugim dokazan za medicinske naprave, ki jih je
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trebazelo skrbno očistiti in dezinficirati, da se bolezni ne
prenašajo z enega bolnika na drugega. Predpisana dezinfekcijska sredstva pa pogosto niso združljiva z materialom, iz katerega so te naprave izdelane. Poseben izziv v
tem smislu predstavljajo prioni. Prioni so izjemno odporni na kemične in fiziološke metode čiščenja. Poznamo jih
kot možne povzročitelje tako imenovane »bolezni norih
krav« (BSE) in Creutzfeldt-Jakobove bolezni. Skupina
raziskovalcev je pred nekaj leti dokazala, da vodikov peroksid trajno ustavi delovanje prionov (Rogez-Kreuz et.
al., 2009).
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V

nemško govorečem prostoru je naravno
kmetijstvo prisotno sicer le še v majhnem
obsegu, a izkušnje, ki so jih z vodikovim
peroksidom pridobili v ZDA in Avstraliji, lahko v določeni meri prenesemo na rejo domačih živali in ljubiteljsko vrtnarstvo. Z njim lahko nadomestimo nekatere
antibiotike.
Vodikov peroksid je leta 1985 v pitni vodi prvič uporabil neki kmet. Živali so postale bolj zdrave, delež maščobe v
maslu se je povišal, količina namolzenega mleka ter število
jajc, ki so jih izvalile kokoši, sta se povečala. Tudi število
bakterij, ki so pomemben dejavnik pri proizvodnji mleka,
se je močno znižalo. Pri plemenski živini je bila v kratkem
času z manj krme dosežena visoka klavna teža. Grotz (po
Douglassu, 1992) za pripravo pitne vode priporoča približ
no 60 do 70 ml 3-odstotnega ali okoli 6 ml 35-odstotnega
vodikovega peroksida na liter vode (ali 30 ppm). Ruski vojaki pa naj bi za dezinfekcijo pitne vode nosili s seboj celo
kapsule z vodikovim peroksidom (Lee, 1990).
Tako kot pri ljudeh lahko tudi pri živalih čistimo
rane s 3-odstotnim vodikovim peroksidom. Omeniti pa
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moramo, da je vsebnost katalaze od živalske vrste do živalske vrste zelo različna, zato tudi rezultatov poskusov z
vodikovim peroksidom na živalih ne moremo vedno prenesti na človeka in obratno (človek, mačka, konj in riba
da; koza in kokoš ne; po Douglassu). Vodikov peroksid
je dobra alternativa nekaterim antibiotikom. Če poljščine
napršimo z vodikovim peroksidom, bolje uspevajo in so
manj občutljive na insekte in bolezni (Baker, 1996). Tudi
v rastlinjaku lahko rastline pred napadom gliv in pršic
zaščitimo, če jih poškropimo z vodikovim peroksidom.
Spomnimo se, da rastline za obrambo pred bolezenskimi
klicami tudi same uporabljajo to snov (glej poglavje »Vodikov peroksid pri ljudeh, živalih in rastlinah«).
Kot insekticid je primeren sprej iz približno 50 ml
3-odstotnega vodikovega peroksida na liter vode in 50
ml melase ali belega rafiniranega sladkorja (Donsbach,
1993).
Rastlinska semena kalijo bolje kot običajno, če jih
potopimo v kopel iz do 180 ml 3-odstotnega vodikovega
peroksida na liter destilirane vode (Donsbach, 1993). Za
gnojenje rastlin uporabimo 25 ml 3-odstotnega vodikovega peroksida na liter vode (Donsbach, 1993). Po Bakerju (1996) rastline na vrtu redno vlažimo z vodikovim
peroksidom (30 ml 3-odstotnega ali 16 kapljic 35-odstot
nega vodikovega peroksida na liter vode), če želimo izboljšati njihovo rast. Za škropljenje poljščin uporabimo
približno od 1,8 do 5,4 litra 3-odstotnega ali 150 do 450
ml 35-odstotnega vodikovega peroksida na 75 litrov vode
na 1000 m2 (deset arov).
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Donsbach (1993) dodaja dve jedilni žlici 3-odstotnega vodikovega peroksida na liter vode in s to raztopino
škropi vrtnice. Če nekaj te raztopine dodamo v vazo z rožami in z njo poškropimo rezano cvetje, držijo dvakrat
dlje kot običajno.
Okužba s kvasovkami je bolezen, ki se pri ljudeh in
živalih zelo pogosto pojavlja. Dr. Mercola (www.mercola.
com) pri okužbi s kvasovkami pri živalih priporoča dieto
brez sladkorja in dodajanje česna ali origana v krmo in
na prizadete dele telesa. Priporoča kopel za okončine iz
štirih litrov vode, ene skodelice 3-odstotnega vodikovega
peroksida in ene do štirih skodelic belega kisa. Po kopeli
okončine dobro osušimo. Paziti pa moramo, da kopel ne
pride v stik z očmi živali.
Upoštevati moramo tudi to, da vodikov peroksid lahko razbarva temen kožuh. To, kar želimo pri človeških
laseh z vodikovim peroksidom doseči, je lahko pri vzreji
živali neljubo presenečenje.
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Z

a razredčevanje vodikovega peroksida sta
naslednji tabeli lahko v pomoč pri orientaciji.

Če z vodikovim peroksidom ravnamo odgovorno, je
lahko zelo koristen in nenevaren.
1 čajna žlička
1 jedilna žlica
½ skodelice

1 ml
= 3 ml
= 10 ml
= 75 ml

= 20 kapljic
= 80 kapljic
= 200 kapljic
= 1200 kapljic

1 del
3-odstotnega H2O2

+ 5 delov
destilirane vode

= 6 delov
0,5-odstotnega H2O2

10 ml
3-odstotnega H2O2

+ 50 ml
destilirane vode

= 60 ml
0,5-odstotnega H2O2

1 del
35-odstotnega H2O2

+ 11 delov
destilirane vode

= 12 delov
3-odstotnega H2O2

10 ml
35-odstotnega H2O2

+ 110 ml
destilirane vode

= 120 ml
3-odstotnega H2O2

H2O2 v tabeli pomeni vodikov peroksid.
V knjigi so ameriške merske enote unča, pint, kvart
in galona pretvorjene v mednarodne merske litre ali
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mililitre. Za preračunavanje smo uporabili in zaokrožili
naslednje (ameriške) vrednosti:
1 unča
1 pint
1 kvart
1 galona

= 0,0296 litra
= 0, 4700 litra
= 0,9500 litra
= 3,7853 litra

= pribl. 30 ml
= pribl. ½ litra
= pribl. 1 liter
= pribl. 4 litre

Če z vodikovim peroksidom ravnamo odgovorno in
previdno, je snov zelo koristna in nenevarna. Kljub temu
pa moramo upoštevati nekatera dejstva, še posebej pri
uporabi 35-odstotnega vodikovega peroksida.
•

Vodikov peroksid hranimo vedno v plastični embalaži na hladnem, temnem mestu, ločeno od živil, tako
da je zaščiten pred neposrednim soncem in vročino.
Uporabljeno tekočino vedno zavržemo!

•

Če želimo 35-odstotni vodikov peroksid shraniti za
dalj časa, ga moramo hraniti v laboratorijski posodi
s posebnim pokrovom za razplinjanje. Pri tem nam
lahko pomagajo v lekarni.

•

Vodikov peroksid hranimo zunaj dosega otrok in duševno prizadetih oseb. Najbolj primerna je posoda s
pokrovom, ki ga otroci ne morejo odpreti. Posoda naj
bo ustrezno označena, napis pa dobro čitljiv, da njene
vsebine ne bi kdo pomotoma popil.

•

35-odstotnega vodikovega peroksida nikoli ne uporabljamo nerazredčenega, saj lahko povzroči hude
zdravstvene motnje (razjede), celo smrt.

•

Če pride 35-odstotni vodikov peroksid v stik s kožo,
prizadeto mesto takoj temeljito speremo z vodo.
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•

Vodikov peroksid ne sme priti v stik z očmi. Če se
to zgodi, oči takoj temeljito speremo s hladno vodo
in poiščemo zdravniško pomoč. Pri delu z vodikovim
peroksidom je priporočljiva uporaba zaščitnih očal in
ustreznih zaščitnih rokavic.

•

Če pomotoma popijemo vodikov peroksid, takoj nato
popijemo še veliko količino vode, ostanemo v vzravnanem položaju in poiščemo zdravniško pomoč.

•

Čeprav Douglass (1992) v drugih publikacijah izključuje možnost, da bi pri injiciranju vodikovega
peroksida po njegovih smernicah pri oskrbi ran del
vodikovega peroksida lahko prodrl v krvni obtok in
povzročil embolijo, zaradi popolnosti informacij navaja, da ta možnost (zgolj teoretično) obstaja.

•

Če čistimo črevesje s previsoko koncentracijo vodiko
vega peroksida, se lahko pojavi vnetje črevesja ali čreves
ne razjede (Douglass, 1992). Zato lahko uporabljamo
največ 15 kapljic 35-odstotnega vodikovega peroksida
na liter vode (Donsbach, 1993). Zdravniki z univerze
Yale University pri tridesetih pacientih niso ugotovili
niti enega stranskega učinka (Douglass, 1993).

•

Pri infuzijah vodikovega peroksida lahko pride do
vnetja vene. Pri velikih venah in počasni infuziji
(1 ½ ure) lahko to v veliki meri preprečimo. Včasih se
pri intravenoznih odmerkih pojavi rdeča obarvanost
kože, ki pa ni povezana z vnetjem (Douglass, 1992).

•

Na začetku zdravljenja se lahko pojavi t. i. Jarisch-Herxheimerjeva reakcija. Izrazi se kot migrena, slabost, glavobol, drgetanje (brez vročine) in kot lažja
driska. Reakcijo sproži nenadna nasičenost telesa
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s strupi uničenih povzročiteljev bolezni in je znak,
da vodikov peroksid deluje. Jarisch-Herxheimerjeva
reakcija je prehodnega značaja.
•

Vodikovega peroksida zdravi ljudje ne bi smeli redno
oralno jemati kot dopolnitve k prehrani, temveč le po
potrebi in dogovoru z lečečim zdravnikom ali zdravilcem ter samo tako dolgo, dokler so prisotni bolezenski simptomi.

•

Če vodikov peroksid razsujemo, moramo površino,
na katero smo snov razsuli (na primer pohištvo, tla ali
obleko) takoj temeljito očistiti z vodo, da se površina
ne bi pobelila.

•

Pazimo, da las in obrvi pomotoma, na primer kadar
škropimo telo, ne pobelimo z vodikovim peroksidom.
To se nam lahko zgodi tudi na drugih poraščenih delih telesa. Preden vodikov peroksid uporabimo na večjih površinah, najprej testirajmo njegovo delovanje
na majhnem poraščenem delu telesa.

•

Ljudem s presajenimi organi odsvetujemo uživanje
vodikovega peroksida, ker stimulira imunski sistem
in zato lahko povzroči zavračanje tkiva.

•

Vodikov peroksid ne sme priti v stik z gorečimi snovmi. Obstaja nevarnost požara.

•

Nečistosti, še posebej stik s kovinami, lahko povzročijo hiter razpad 35-odstotnega vodikovega peroksida.
Sprostita se kisik in toplota, zato lahko raznese posodo.

•

Ostanke raztopine 35-odstotnega vodikovega perok
sida odnesemo na odlagališče za škodljive snovi.
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aravoslovec dr. Josef Pies je študiral biologijo in napisal dizertacijo s področja citologije (celična biologija).

Več kot tri desetletja je delal v zdravstvu in si tako
pridobil obsežno medicinsko znanje. Poleg klasičnega
načina zdravljenja bolezni ga zanimajo tudi alternativni
pristopi k zdravljenju.
Kot pisec medicinske literature je Josef Pies objavil že
več kot ducat knjig in številne prispevke o posebnih medicinskih in medicinsko-zgodovinskih vidikih, ki so prevedeni v več jezikov. Poleg tega je napisal snemalne knjige
za filme o parkinsonovi bolezni, motnjah presnavljanja
maščob in organskem psihosindromu. Izpod njegovega
peresa pa so prišli tudi številni priročniki z nevrološko
tematiko ter priročniki o motnjah presnove maščob, obolenjih krvožilnega sistema, opuščanju kajenja in o raku.
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