
A pajzsmirigy szerepe a szervezetünkben: 

A pajzsmirigy  (glandula thyroidea) a légcső, ill. a gége előtt kétoldalt elhelyezkedő, “H” 
betűre emlékeztető belső elválasztású mirigy melynek két szárát az ishmus-nak nevezett 
rész köti össze. A legnagyobb méretű belső elválasztási mirigy, melynek tömege 20-40 g 
között van. Szövettanilag mirigyhám alkotja. 
Az általa termelt hormon, a thyroxin (T4) és trijód-thyronin (T3) a sejtjeink 
alapanyagcseréjét és energia felhasználását szabályozzák, zsír és cukrbontó hatásuk is 
van. Naponta 100 µg thyroxin (T4) és kb. 10 µg trijód-thyronin(T3) szabadul fel. 
  A számok a jódatomok számára utalnak, melyek a thyrozin molekulában jelen vannak. 
Biológiai hatása a szabad hormonnoknak van, ezért a “free” azaz fT3 és fT4 szinteket 
nézik az orvosi gyakorlatban. A normál értékek a meghatározás módjától függnek. 

T3 1,1-2,8 nmol/l 
T4 55-160 nmol/l 
fT4 10-26 pmol/  
TSH basalis 0,1-3,5mU/l  
         Shhaffer-Braun-Renz KLINIKAI KÉZIKÖNYV-SpringerHhungarica 1992 

“Komoly vita tárgya, hogy mit tekintünk a serum TSH szint normál értéktartományának” 
írja a KorszerűOrvosi Diagnosztika és Terápia 2007-es kiadása (Stephen J. McPhee, 
Maxine A.Papadakis University of California, San Francisco) 1139. Oldalon: 
Az ultrasensitiv TSH meghatározásanormál értékét általában 0,4-5,5 mU/l közöttinek 
adják meg. Azonban az egészségesek több, mint 95%-nak a serum TSH szintje kevesebb, 
mint 3,0 mE/l.” 

A pajzsmirigy, mint minden más belső elválasztású mirigy az idegrendszer irányítása alatt 
van l, vagyis az agyalapi mirigyből (hypophysis) származó TSH szabályozza (thyreoid 
stimuláló hormon) Ez fokozza a pajzsmirigy működését, míg az a kívánt hormonszintet 
elő nem állítja, majd negatív visszacsatolás (feed back) miatt a magasabb hormonszint 
gátlólag hat a TSH kibocsátásra. 

A pajzsmirigy működés zavarai: 

Két csoportba oszthatóak: alulműködés (hypothyreosis) és túlműködés (hyperthyreosis) 
Nyilván való, hogy ezek kialakulásában fizikai-táplálkozási és lelki okok szerepelnek, bár 
az akadémikus orvoslás a lelki okokkal nem foglalkozik. A működés zavarait mint a 
biológia tökéletlenségét állítja be, bár magyarázatot nem tud adni reá, ezért 
“autoimmun”-nak nevezett kórképekről is beszél. Vagyis a következményt nevezi ki a 
betegség okának, így természetesen életfogytig terjedő kezelések várnak a páciensekre. 

Lássuk előbb a tényeket, aztán a magyarázatot: 
Alulműködés, azaz Hypothyreosis azt jelenti, hogy nem áll elegendő hormon 

http://hu.wikipedia.org/wiki/G%25C3%25A9ge
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bels%25C5%2591_elv%25C3%25A1laszt%25C3%25A1s%25C3%25BA_mirigyek


rendelkezésre az alapanyagcsere, az energia termelés előállítására  

Pajzsmirigy alulműködés tünetei: Álmosság, székrekedés, hízás, depresszió, 
hidegintolerancia, menstruációs zavarok.  
Pajzsmirigy alulműködés további tünetei: Száraz, hideg bőr, töredező haj, alacsony 
szívfrekvencia, tompult reflexek, ödéma.  
http://www.endokrinkozpont.hu/pajzsmirigy  

Ez lép fel a Hashimoto-thyreoiditisben is, ami egy krónikus gyulladásos megbetegedés, 
amit autoimmun betegségnek neveznek, de elégtelenség jelentkezhet a csökkent agyalapi 
mirigy működés következtében is és ne feledjük el, hogy orvosi beavatkozás után is ez a 
helyzet (gyógyszerek mellékhatásai miatt, pajzsmirigy műtét és radiojód kezelés után ). 
Sokszor választják ezt a megoldást, amikor gyógyszeresen képtelenek egy állandó 
hormonszintet létrehozni és inkább a műtét utáni életen át szóló hormonpótlás mellett 
döntenek. 

Túlműködés, vagy Hyperthyreosis a szükségesnél nagyobb mennyiségű hormon 
jelenlétét jelenti. 

Pajzsmirigy túlműködés tünetei: Szapora szívverés, idegesség, álmatlanság, hasmenés, 
jelentős étkezés melletti fogyás, csökkent melegtűrés, fokozott izzadás, remegés, 
menstruációs zavarok.  
Pajzsmirigy túlműködés további tünetei: Meleg, nedves bőr, vékony haj.  
http://www.endokrinkozpont.hu/pajzsmirigy  

Néha kidülledő szemek is megjelennek, ekkor Basedow kórről beszélnek. Természetesen 
ezt is autoimmun betegségként tartják számon, mert hogy a TSH receptor a hozzá kötött 
antitest hatására folyamatosan aktív és szünet nélkül serkenti a pajzsmirigy-hormonok 
termelését és felszabadulását. http://hu.wikipedia.org/wiki/Pajzsmirigyhormonok  

A pajzsmirigy gyulladásos betegségei 

A pajzsmirigy gyulladásos tünetei mellett (láz, fájdalom, duzzanat, meleg göb) 
előfordulhatnak baktériumok - gennyes acut thyreoiditist okozva, de ha nem mutatható 
ki baktérium, akkor Hashimoto-thyreoiditisnek nevezik, (autoimmun betegség) krónikus 
gyulladás, 
“A betegséget az immunrendszer, ezen belül a T-limfociták hibás működése okozza. A 
fehérvérsejtek a betegség során pajzsmirigysejtekben található fehérjék ellen 
(például tireoperoxidáz, illetve tireoglobulin) antitesteket termelnek, aminek 
következtében az immunrendszer a pajzsmirigysejteket idegennek fogja fel és 
elpusztítja.” http://hu.wikipedia.org/wiki/Hashimoto-thyreoiditis  

Daganatos betegségek 

Van még adenoma, azaz jóindulatú pajzsmirigy daganat, meg rosszindulatú carcinoma 

http://www.endokrinkozpont.hu/pajzsmirigy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hashimoto-thyreoiditis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Autoimmun_betegs%25C3%25A9g
http://www.endokrinkozpont.hu/pajzsmirigy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pajzsmirigyhormonok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hashimoto-thyreoiditis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Autoimmun_betegs%25C3%25A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Limfocita
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tireoperoxid%25C3%25A1z&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tireoglobulin
http://hu.wikipedia.org/wiki/Antitest
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hashimoto-thyreoiditis


is, hideg göbök golyva a pajzsmirigyen. Ezek megoldása műtét és akkor pótoljuk azt, 
amit már nem tud előállítani a pajzsmirigy, avagy a működés gátlása gyógyszeresen egy 
életen át. 
A Germán Gyógytudomány  
Figyelembe veszi a betegségek kialakulásának magyarázatában a lelki tényezőket is. 
Ezek ismeretében értékelhető, megérthető mindaz, amit a biológiánk tesz.  
Mindezt 5 biológiai természet törvényben adta hírül Dr. Ryke Geer Hamer 1981-ben. 
 
http://drbudai-germangyogytudomany.hu/sajat-videoink/ menüpontban megnézhetőek. 

Mindenek előtt tisztáznunk kell, hogy minden, amit az élő világban látunk, az a 
túlélésről és ezen belül még a faj fenntartásáról szól.  

De mi az, ami a túlélő biológiai programokat beindítja?  
1. Biológiai törvény: 
Nem minden lelki megrázkódtatás, csak az, ami váratlanul tör ránk, súlyosan megérint, 
érzelmileg felkavar, magányosan éljük át és nem találunk reá megoldást abban a 
pillanatban.(DHS) Az állatoktól eltérő módon mi emberek beleragadunk ebbe az 
érzelembe és ez okozza azt, hogy a biológiánk túlzásban termel sejtet és lesz belőle 
daganat, vagy túlzásban bont és lesz belőle fekély, vagy folyamatosan ellenszegülni akar 
és lesz belőle cukorbetegség.  
Vagyis, mivel nem tudunk a pillanatban élni és a múltat érzelmileg behozzuk a mába, így 
ma is egy rég nem aktuális dologra reagálunk a három lehetséges úton. Bezzeg, ha a 
kutyánkat ma büntetnénk meg egy két napja elkövetett csínytevéséért, akkor szegény nem 
értené, miért a büntetés. Persze a jövőtől is tudunk ma félni, így természetesen a biológia 
az itt és mostban fog erre reagálni. Az egyetlen valóság az, amit a páciens lelkileg átél, 
erre fog a biológiája értelmes biológiai túlélő programokat beindítani, mégpedig annyit, 
ahány félelemre reagál, ahány aspektusát éli meg egy lelki konfliktusnak 
. 
Minden értelmes biológiai különprogramnak két fázisa van egy konfliktus aktív és egy 
konfliktus megoldása utáni fázisa, (2. Törvény) amikor is az aktív szakaszban 
bekövetkezett elváltozások visszarendeződnek. Megjegyezném, hogy nem a külalak, a 
forma az, amit 100%-san visszaállít a biológia, hanem a működést állítja vissza. Így 
érthető, hogy egy lezajlott pajzsmirigy program után, már nem úgy fog kinézni a mirigy 
UH képe, mint azelőtt...  

Hogy hogyan oldja meg a túlélést minden biológiai lény azt a 3. Törvény írja le: 
Ennek érdekében a biológiának, s így bármelyik állatnak is három lehetősége van: saját 
sejtjeit szaporítja, vagy bontja, vagy életműködéseket gátol átmenetileg a cél érdekében, 
aztán amikor azt elérte a felesleges sejteket lebontja, a hiányzóakat visszaépíti és a gátolt 
életműködést helyreállítja. 
Az, hogy mikor melyik megoldást választja nem véletlenszerű, mert ez pontosan 
levezethető az ember fejlődés történetéből (embriológia) A három csíralemez 



kialakulásakor már a megtermékenyítés utáni 8-10. napon eldől, hogy egy életen át 
melyik sejtünk miként fog reagálni a túlélő program kapcsán, illetve mikor indul be a 
működés megváltoztatása.  
   
4. Törvény: A sejtek lebontásához és építéséhez a legrégebbi biológiai barátainkat 
használjuk, mégpedig a bennünk létező gombákat, baktériumokat és vírusokat. Ezek 
természetesen nem azok, amelyeket kórházi kezelések vagy antibiotikum kezelések 
hatására kitenyésztettünk. (pl. MRSA - meticillin rezistens staphyloccocus aureus).  
Amikor a “segítőinket” antibiotikumokkal elpusztítottuk, akkor az immunrendszerünk 
fog segíteni ellenanyagok (antitestek) képzésével a felesleges sejtek eltakarításában. 
Vagyis nem hibás a T-limfociták működése a Hashimoto thyreoiditisben, de ez 
kinevezhető okaként a krónikus gyulladásnak és máris tehetjük tönkre a védekező 
mechanizmust, amit immunrendszernek neveznek.  
Elég volt a baktériumokat, gombákat és vírusokat “kórokozóknak” nevezni Louis Pasteur 
által és ezek kipusztításával, vagyis az antibiotikumok megjelenésével megjelentek az 
autoimmun betegségek is. Milyen érdekes egybeesés...  

Természetesen mindennek értelme van (5. Törvény) a biológiában és ez a túlélés! Persze 
arról a saját biológiai testünk nem tehet, hogy mi beleragadunk egy “megoldhatatlan” 
történetbe és ezért nem jut el a megoldáshoz csak hónapok, évek múltán... Ráadásul az 
agyunk nem tesz különbséget a valóság, az állom és az illúzió (múlt-jövő) között, így 
egyértelmű válaszokat ad az átvitt értelmű konfliktusainkra. Például, ha hónapokig nem 
tudom megemészteni azt, hogy... mi történt, (hogy becsaptak) ehhez a biológia 
emésztőnedveket ad és bőséges lesz a gyomorsav, az epe és/vagy a hasnyál termelése.  

2011 január 4.én Hamer doktor levelet kapott a rostocki Koch ügyvédi  
irodától, melyben igazolják, hogy a Tübingeni Egyetem egy nemrég  
lefolytatott perben nem tagadta, hogy Hamer Dr. téziseit zárt ajtók mögött  
azonnal ellenőrizték és igaznak találták, de az egyetem eltitkolja ezeket  
az ismereteket a nyilvánosság előtt -1986 óta. 

https://www.youtube.com/watch?v=QHDSXrzEFu4&feature=youtu.be  

Ezek után nézzük meg, mi okozza a pajzsmirigy működés változását valójában: 
  
Lelki tényezők:  

Amikor azt éljük meg, hogy nem vagyok elég gyors, elég ügyes, valaminek a 
megszerzésében, elérésében, vagy sürget az idő, a határidő, “nincs lehetetlen csak 
tehetetlen”..., ugye érthető, hogy fokozni kell az anyagcserét minden szinten. Ezt nem 
kell én megszervezzem, mert az érzés az, aminek hatására a TSH az agyalapi mirigyből 
elindítja és folyamatosan fenntartja a T3 és T4 termelését.  

https://www.youtube.com/watch?v=QHDSXrzEFu4&feature=youtu.be


Csakhogy, amikor a pajzsmirigy eljut a termelő kapacitásának a széléhez, nem tud mást 
tenni, mint felszaporítani a sejtjeit, amit szövettanilag adenomának, adenocarcinómának, 
működés szempontjából pedig hyperthyreosisnak, thyreotoxicosisnak neveznek. 
Aztán, ha célt értünk és ezzel leállítottuk a programot, lebontjuk a felesleges sejteket 
olykor gyulladás kíséretében,(thyreoiditis) avagy ha nincs, ki lebontsa, mert 
antibiotikumokkal már elpusztítottuk őket, lesz a folyamat autoimmun.(Hashimoto) 
Ha viszont folyamatosan bekapcsoljuk és kikapcsoljuk, felfokozzuk, majd ismét 
csökkentjük a mirigy működését, ez a pajzsmirigy állomány vesztéséhez (függő 
gyógyulás folyamata miatt) vezet és alulműködést mutat klinikailag.(Hypothyreosis). 


