
1. Humik asitin etkilerine karşı virüslerin bağışık olacak şekilde mutasyon geçirmeleri 

mümkün müdür? 

 

Virüs mutasyonlarına karşı tedavi ve profilaktik (hastalıktan koruyucu) amaçlı kullanımlar için 

herhangi bir farmasötik materyalin geliştirilmesinde oldukça büyük sorunlar vardır. 

 

Oysa, humik asidin avantajlarından biri, çalışma mekanizmasıdır. Bu mekanizma, hayvansal 

kaynaklı virüslerin üremesi için gerekli olan hücre yüzeyine tutunma eylemini engeller. Yani humik 

asit viral füzyon şeklinde çalışmaktadır. Dolayısıyla, humik asit, viral bağlanma bölgesinin şekline 

bakmaksızın, eğer virüsün bağlanma bölgesine yapışabilir hale gelirse, birçok virüs türünde viral 

bağlanmayı önleyebilirsiniz. 

 

Virüsün kimyasal bağlarla, esasen hidrojen bağları yoluyla, bir hücre yüzeyine fiziksel olarak 

yapışarak bağlanma adımını önleyebiliyorsanız, daha sonra virüsün çoğalmasını da önleyebilirsiniz. 

Eğer virüsün çoğalmasını önleyebilirseniz, elbette virüsü yenersiniz, çünkü virüsün ömrü sadece bir 

nesil sürecektir. Virüsler sonsuza kadar in vitro (canlı dışında) yaşayamaz. Herpes (uçuk) virüsleri, 

üremelerine izin verilmiyorsa, en fazla 36 ila 48 saat yaşar.  

 

Bu şekilde üreyen tüm hayvan kaynaklı virüslerin geniş spektrumu olmasından dolayı, insan tipi 

virüslerin artmasına sebep olan yönlerinden birisidir. Bu konuda şanslı görünüyoruz. Virüslerin 

açısından bakıldığında ise, virüslerin viral füzyon inhibitörlerinin üstesinden gelerek direnç 

oluşturabilmeleri oldukça zordur. 

 

Çünkü virüsün bu mekanizmanın üstesinden gelebilmesi için mutasyona uğraması gerek, fakat 

virüs bunu yapmak istemez. Virüsün çoğalma şeklini değiştirmesi gerek. Şöyle ki, örneğin bir ineğe 

senin artık üremeni istemiyoruz demek gibi. İnek olarak üremenin normal yolu dışında başka bir 

üreme mekanizması geliştirmelisiniz. Belki bu mümkün olabilir. Belki birkaç milenyum sonra 

ineğin bunu yapması mümkün olabilir, farklı bir şekilde üreyebilir. Fakat o zaman da artık inek 

olmaz. Aynı şey bir virüs için de geçerlidir. Hayvan kaynaklı virüsler, özellikle bir virüs, aslında bir 

konakçı hücreye bağlanmak dışında, kendini yeniden üretmenin yeni bir yolunu geliştirebilir. Ama 

böyle bir durumda, o artık bir virüs değildir. Artık farklı bir probleminiz var demektir. 

 

Reçeteli ilaçlar olarak mevcut olan, hem sentetik hem de doğal ürün olan humik asit ve çok daha iyi 

bilinen örnekleri bulunan viral füzyon inhibitörleri dışında, bazıları şu anda geliştirme 

aşamasındadır. 

 



Viral füzyon inhibitörlerine karşı bir virüsün bağışıklık geliştirmesi imkansız olmasa da, genellikle 

çok zordur. Bu durum, humik asitlerin kullanılmasının virüslerle savaşmak için çok uygun olduğunu 

gösteren bir başka yönüdür.  

 

Humik asit kullanımı durumunda, humik asit molekülünün büyüklüğünün çok önemli olduğunu 

fark etmek önemlidir. Bazen fulvik asitler olarak adlandırılan daha küçük molekül versiyonları, 

daha büyük moleküllere sahip antiviral ajanların etkili olduğu kadar etki gösterme eğilimindedir. 

Aynı şekilde, etkinlikleri açısından humik asitler, antiviral ajanlar olarak daha fazla etkili olma 

eğilimindedir. Bunun nedeni, büyük humik asit moleküllerinin herhangi bir viral bağlanma 

bölgesinin geometrisine daha iyi uymasıdır. 

 

Her virüs türü, farklı bir yüzey çıkıntısına sahiptir. Virüsün yüzeyinden çıkan, bir hücreye tutunmak 

için kullandığı yapışkan bir mantara benzer birşey vardır. Virüs yüzeylerinde bulunan bir kilit ve 

anahtar mekanizması, anahtarı hücre yüzeyinde bir kilide sokar. Farklı anahtar türleri farklı virüs 

türleri ile gider. 

 

Viral bağlanma bölgesinin şekli ne olursa olsun, humik asidin eğebilecek, bükülebilecek ve bunlara 

uyum sağlayacak şekilde büyük bir moleküler boyuta sahip olması önemlidir. 

 

2. Virüslerle mücadelede viral füzyon ne kadar önemlidir? 

 

Viral füzyon (kaynaşma-yapışma) inhibisyonu (baskılanması) konusu çok önemlidir. Örneğin, AIDS 

için bir ilaç, AIDS virüsünün yüzeyi üzerindeki belirli bir bağlanma bölgesi için geliştirildi ve 

sentezlendi. Molekül nispeten küçük olduğundan üretmesi çok zordu. Günde iki kere kullanılması 

gereken ve yılda 15 bin dolara mal olan normal AİDS ilaç kokteylinin üzerine 18 bin dolar daha 

maliyet eklemekte idi. Bu yüzden uygulaması çok zor. Bununla birlikte, bu küçük moleküllü viral 

füzyon inhibitörünün zor olması, AIDS virüsünün artık bu söz konusu ilaca yüzde 15 dayanıklı hale 

gelmesindendir. Bunun nedeni, bağlayıcı tarafın şeklinin biraz değişmesidir. 

 

Bu nedenle, söz konusu şirketin ilk yaklaşımı, bağlanma bölgesinin kesin şeklini belirlemek ve 

bağlanma bölgesi değiştiğinde, modifiye olduğunda, mutasyona uğradığında, ne olursa olsun, 

bölgenin tam olarak içine oturacak veya tam olarak bağlanacak bir ilacı sentezlemekti.   

 

Ama işler biraz değişti. Bu ilaç etkili olamadı. Aksine, doğası gereği polimerik olan viral füzyon 

inhibitörleri çok büyük moleküller olarak bunları yapmaz. Genel olarak da bir viral bağlanma 

bölgesindeki küçük ve hatta nispeten önemli değişiklikler durumu olumsuz etkiler. 

 



Geometri anlamında, ilaç veya humik asit kullanımı durumundan dolayı, doğal ürün malzemesi 

artık çalışmaz. Bu sadece polimerik moleküllerde olmaz. Ve bu, ilacın kalan ömrünün, bir ay veya 

birkaç yıl, ne kadar süreceğini anlamak adına, belirli bağlanma bölgeleri için sentezlenen küçük 

moleküllerin durumunu bilmede önemli bir açıklık getirir. Aslında, etkinlik çok sınırlıdır. Eğer 

humik asit yaparsanız, durum böyle değildir. Humik asit, hem profilaktik hem de terapötik 

uygulamalar açısından, malzeme insan sağlığı kullanımı için uygun bir şekilde izole edildiğinde, 

saflaştırıldığında ve işlendiğinde çok uzun bir süre etkili olacaktır. 

 

3. Hastalıkların ilk etapta meydana gelmesini önlemek için günlük olarak humik asit 

kullanılabilir mi? 

 

Humik asidin geniş spektrumlu profilaktik (hastalıktan koruyan) doğası göz önüne alındığında, 

virüsler üzerinde kesinlikle profilaktik bir yarar sağlar. Bu, genellikle bilinmeyen başka bir 

faydasıdır ve humik asitin sentetik versiyonlarında bulunmayıp doğal olanlarında bulunan bir 

özelliktir. Mineral takviyesi görevi görür. 

 

Humik asit, binlerce hatta bazen de milyonlarca yıllık olan çürümüş organik maddedir. Bitkiler 

öldüğünde ve çürüdüğünde, organik madde geride kalır ve binlerce yıl boyunca farklı formlara 

dönüşür, sonunda kömür aşamasına kadar ulaşır. Humik asit kömür aşamasında değildir, ama 

başlangıçta orada olan bitkilerden kalan tüm mineralleri içinde barındırır. Ve bunu not etmek 

önemlidir, çünkü mineraller canlı sistemler içinde doğru oranlarda bulunurlar. Örneğin, bu nedenle 

sebze yeriz. Sebzeleri yemenin sebeplerinden biri, kesinlikle vitamin alımı için değil, mineral 

takviyesi içindir, ancak muhakkak yeşil bitkilerden de vitamin çıkarabilir. Fakat öncelikle mineral 

takviyesi çok önemlidir. Yeşil bitkiler vücudun ihtiyaç duyduğu minerallerin karşılanması açısından 

çok iyi bir kaynaktır. Humik asitin bir mineral takviyesi olarak kullanımı ile ilgili patentler vardır. 

 

Gizli virüsler olarak adlandırılan durum hakkında yeterince bilgimiz yok. Henüz viral koşullar 

olarak tanınmayan virüslerdir. Örneğin, mide ülserlerine sadece 10 ya da 15 yıldır tanınan bir 

bakteri neden olur ve o zamanlardan önce bilinen bir bakteri değildi. Mide ülserlerinin, stres, aşırı 

mide asidi, yani doğru olmayan her türlü şeyden kaynaklandığı düşünülmüştür. Helicobacter Pylori  

mide ülserine neden olan bir bakteridir. İnsanlar, henüz yeni tanınan virüslerin neden olduğu 

hastalıklara yakalanma gibi durumlarla karşılaşabilirler. Örneğin, kanser açısından bakarsak, 

serviks (rahim ağzı) kanserinin birincil nedenlerinden birinin insan papilloma virüsü olan HPV 

olduğu konusunda kesinlikle hiçbir şüphe kalmamıştır. Neticede henüz şu ya da bu diye 

belirlenmemiş olan virüslerin neden olduğu tespit edilen diğer kanserler durumu da böyle olabilir. 

 



Humik asit alınması durumunda, humik asit kişiyi bu tür viral koşullara karşı koruyacaktır. Yine, 

humik asidin geniş spektrumda olmasını ve birçok farklı virüs türüne karşı çalışmasını sağlarsınız. 

Ve  gizli diye adlandırılan virüsler için profilaksi ve kesinlikle terapi gibi olması da humik asidin ek 

bir faydasıdır. 

 


