
Elektropojemnościowa 
terapia przeciwnowotworowa

ECCT 
Pole elektryczne o niskiej częstotliwości 

i niskim natężeniu hamujące wzrost 

komórek nowotworowych



Rysunek 1. Aparatura do terapii ECCT - system złożony z modułu oscylatora i stroju pacjenta 
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Czym jest terapia ECCT?

ECCT ( Elektropojemnościowa terapia przeciwnowotwo-
rowa ) - nieinwazyjna metoda leczenia nowotworów, 
która wykorzystuje zmienne pole elektryczne o niskiej 
częstotliwości ( 100 kHz ) i niskim natężeniu ( wartość 
napięcia przyłożonego do elektrod nie przekracza 
30 Vpp ), które jest generowane za pomocą elektrod 

pojemnościowych znajdujących się w elementach 
odzieży noszonych przez pacjenta podczas wykony-
wania codziennych czynności. Technologia została 
opracowana przez Dr Warsito P. Taruno we współpracy 
z zespołem pracowników firmy CTech Labs Edwar 
Technology ( Patent IDN REG P00201200092, 2012 ). 

Zestaw terapeutyczny składa się z dwóch części: stroju pa-
cjenta, w którym umieszczone są elektrody pojemnościowe, 
oraz modułu oscylatora – urządzenia generującego pole 
elektryczne o określonych parametrach ( natężeniu, czę-
stotliwości i kształcie fali ). Specyfikacja ECCT w zakresie 
leczenia nowotworów jest określana na podstawie zale-
canego stopnia pokrycia powierzchni ciała pacjenta przez 
elementy odzieży, parametrów generowanego sygnału 
elektrycznego ( częstotliwości, natężenia i kształtu fali ), 
a także czasu stosowania aparatury, związanego z czasem 
ekspozycji nowotworu na działanie fali elektrostatycznej. 
Dobór stroju pacjenta, odpowiedniego dla lokalizacji i sta-
dium zaawansowania nowotworu, ma kluczowe znaczenie 
w kontekście całkowitego wyleczenia choroby nowotwo-
rowej. Zasadniczo wyróżnia się dwa typy stroju pacjenta: 

element zapewniający całkowite pokrycie powierzchni cia-
ła w celu zapobiegania przerzutom oraz element lokalny, 
którego zastosowanie pozwala na usunięcie guza pierwot-
nego. Parametry pola elektrycznego oraz czas stosowania 
terapii są określane na podstawie stopnia złośliwości 
nowotworu, anatomii patologicznej oraz właściwości elek-
trycznych komórek nowotworowych. Zazwyczaj wyższe 
stadium zaawansowania i stopień złośliwości nowotworu 
są związane z wyższą wrażliwością komórek nowotworo-
wych na działanie pola elektrycznego, co oznacza krótszy 
wymagany czas ekspozycji guza na działanie fali elek-
trostatycznej. Opisana zależność jest istotna ze względu 
na ograniczoną zdolność organizmu do absorpcji i usunię-
cia z organizmu martwych komórek nowotworowych. 

Aparatura do terapii ECCT

Zasady działania ECCT
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech komórek 
nowotworowych jest ich zdolność do ulegania nie-
kontrolowanym podziałom. Podział komórkowy jest 
ściśle związany z nanoskalową aktywnością biomoleku-
larną, która jest sterowana przez okresowe powstawanie 
i niszczenie polimerów budujących mikrotubule. Polime-
ry mikrotubul są zbudowane z dimerów mikrotubuliny 
o wysokiej polaryzacji elektrycznej, powodującej znaczną 
czułość na działanie zewnętrznego pola elektrycznego. 

Technika ECCT wykorzystuje pole elektryczne generowa-
ne za pomocą bezstykowych elektrod pojemnościowych 
rozmieszczonych wokół lokalizacji guza nowotworowego, 
które zaburza proces podziału komórkowego i ostatecznie 
niszczy komórki rakowe. Ze względu na parametry pola 
elektrycznego ( niska częstotliwość i niskie natężenie ) 
terapia ECCT jest bezpieczną metodą leczenia nowotwo-
rów, względnie nie powodującą skutków ubocznych oraz 
nie uszkadzającą zdrowych komórek.



Figure 2 shows the macroscopic 

process of “melting” cancer cells 

and regenerating normal cells 

during the treatment of already 

open wounded breast cancer. The 

of cancer cells occur in very short 

time of within a month, while the 

regeneration of the normal cells 

depends on the total removal or 

absorption of the dead cells and 

could take years if conducted nat-

urally. 

Figure 3 shows two cases of im-

ages of the breasts taken by mam-

mography and electrical property 

treatment. The mammograms on 

the left shows disappearing small 

axillary nodules after 6 months 

-

diameter) primary nodule on the 

breast, while the photograph 

-

sult of the discharged dead cells. 

The right photograph shows that 

the relatively big lump eventually 

disappear after 2 years of treat-

ment with complete discharge of 

shows gradual decreases in the 

electrical properties of the tumors 

in both cases with the treatment.

Figure 2 “Melting” cancer cells and 

A. Initial treatment,

B. 2 months of treatment,

F. 2 years of treatment.

Process and Progress of Cancer Treatment with ECCT 
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Proces i postęp w leczeniu nowotworów terapią ECCT
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Rysunek 2.  „Roztapianie” komórek 

nowotworowych i regeneracja zdrowych 

komórek w przebiegu terapii ECCT:

A. leczenie początkowe

B. 2 miesiące leczenia

C. 3 miesiące leczenia

D. 4 miesiące leczenia

E. 5 miesięcy leczenia

F. 2 lata leczenia

Rysunek 2 przedstawia makroskopowe procesy „roztapia-
nia” komórek nowotworowych i regeneracji zdrowych 
komórek w trakcie leczenia raka piersi u pacjentki z otwar-
tymi ranami. Na podstawie rysunku można stwierdzić, 
że zniszczenie komórek nowotworowych występuje 
w bardzo krótkim czasie (w ciągu 1 miesiąca), natomiast 
regeneracja zdrowych komórek zależy od całkowitego 
usunięcia lub absorpcji martwych komórek i proces ten, je-
żeli postępuje w sposób naturalny, może potrwać kilka lat.

Rysunek 3 ( zamieszczony na kolejnej stronie ) przedsta-
wia procesy leczenia u dwóch pacjentek z rakiem piersi, 
monitorowane za pomocą mammografii i tomografii ECVT 
( Electrical Capacitance Volume Tomography, Taruno 

et al., 2014 ). Mammogramy po lewej stronie przedsta-
wiają zanikanie niewielkich guzów w węzłach chłonnych 
pachowych po 6 miesiącach stosowania terapii ECCT 
oraz rozpuszczanie guza pierwotnego piersi o względ-
nie dużych rozmiarach ( średnica powyżej 2 cm ). Zdjęcie 
piersi pokazuje ciemnienie skóry na skutek uwalniania 
martwych komórek. Zdjęcia piersi wykonane u drugiej pa-
cjentki ( po prawej stronie ) pokazują, że względnie duży 
guz  zniknął po 2 latach leczenia, wraz z całkowitym wyda-
leniem martwych komórek nowotworowych. Obrazy ECVT 
dowodzą, że w trakcie procesu leczenia za pomocą terapii 
ECCT następuje stopniowe obniżenie wartości właściwości 
elektrycznych (przenikalności) w obrębie tkanki nowotwo-
rowej.
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Figure 3

The electric properties in can-

cer cells are different from the 

relatively higher electric proper-

-

ity) as compared to normal cells. 

relatively more responsive to ex-

cells. The response of cancer cells 

salient and destructive during the 

process of cell division due to the 

high electric tension generated by 

micro-tubule activity during the 

low enough in the intensity and 

the frequency to relatively only af-

fect the cancer cells during mito-

sis.

Why are healthy cells unaffected by ECCT?
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Dlaczego w przebiegu terapii ECCT nie dochodzi do uszkodzenia zdrowych komórek?

Rysunek 3. Mammogramy i zdjęcia nowotworów piersi w przebiegu terapii ECCT wraz z obrazami właściwości elektrycznych 
otrzymanymi za pomocą tomografii ECVT. 

Komórki nowotworowe posiadają inne właściwości elek-
tryczne niż komórki zdrowe – charakteryzuje je wyższa 
przewodność i przenikalność elektryczna. Następstwem 
tego jest wyższa wrażliwość komórek nowotworowych na 
działanie zewnętrznego pola elektrycznego. Reakcja komó-
rek rakowych na przyłożone pole elektryczne jest silniejsza 
i bardziej destrukcyjna w trakcie podziału komórkowego, 

co ma związek z wysokim napięciem elektrycznym spowo-
dowanym aktywnością mikrotubul w przebiegu procesu 
mitozy. Terapeutyczne pole elektryczne ma wystarczająco 
niskie natężenie i częstotliwość, aby oddziaływać wyłącz-
nie na komórki nowotworowe w trakcie procesu mitozy.
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designated location of tumors can 

destroy and break down the can-

cer cells in relatively short times 

in the range of few days to few 

weeks. If designed and used prop-

-

cer lump of few centimeter in size 

within weeks. However some is-

sues may arise to the dead cancer 

cells if accumulated beyond the 

capability of the body to absorb 

and excrete to outside the body in 

the form of body excretions. The 

dead cancer cells contain 70% 

water, 20% protein, and the rest 

of gas. If the metabolism of the 

patient is normal, the dead cells 

can usually be easily absorbed by 

the blood and discharged through 

urine, feces, sweat, or phlegm 

that sometimes comes out with 

extremely bad odor as a result 

from decomposed proteins. The 

effectiveness of the treatment to 

completely kill the cancer cells will 

depend on the ability of the body 

to absorb and resolve all the dead 

cells as the dead cells, if accumu-

lated, could cause depolarization 

further process of treatment. Sur-

gery is, therefore, mostly recom-

mended to remove completely 

and safely the dead cells.

For the case of metastasized can-

cers, the effectiveness of the treat-

ment depends on the sizes of the 

metastasized lumps, but not the 

degree of the spread. Small lumps 

or nodules regardless of the exten-

sion of the distribution in the body 

is relatively easy to be destroyed 

by the technique, and the resulted 

dead cells is easily absorbed and 

disposed by the body. Therefore 

the technique is most effective to 

be used in conjunction with sur-

gery, to clean and prevent metas-

tasize before and after surgery. 

How to remove dead cancer cells?

Figure 4 -

method modeling based on the loca-

intensity distribution.

-

localizing the tumor based on the 

-

signing capacitive electrodes and 

distribution inside the treating do-

-

ing the electrode design based on 

-

tion to attain enough intensity 

required in the tumor site by con-

sidering the possible discharge 

channel to dispose the dead cells 

through connected veins linked 

with the tumor location. Figure 4 

shows the illustration of the proce-

Procedure of ECCT Treatment
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W jaki sposób usuwane są martwe komórki nowotworowe?

Procedura opracowywania terapii ECCT 

Rysunek 4. Trzy etapy opracowywania 
terapii ECCT:  
( 1 ) Modelowanie metodą elementów 
skończonych w oparciu o lokalizację 
guza określoną na podstawie obrazów 
MRI lub CT, ( 2 ) Projekt elektrod pojem-
nościowych oraz obliczenie rozkładu 
pola elektrycznego, ( 3 ) Optymalizacja 
rozkładu natężenia pola elektrycznego.

Modelowanie Projekt elektrod 

pojemnościowych

Optymalizacja rozkładu 

natężenia pola elektrycznego 

Prawidłowa ekspozycja guza na pole terapeutyczne może 
doprowadzić do zniszczenia i rozpadu komórek nowotwo-
rowych we względnie krótkim okresie czasu, zawierającym 
się w przedziale od kilku dni do kilku tygodni. Odpo-
wiednio opracowana i zastosowana terapia ECCT może 
spowodować usunięcie guza o rozmiarze kilku centyme-
trów w ciągu kilku tygodni leczenia. W przebiegu terapii 
mogą jednak wystąpić problemy z martwymi komórkami 
nowotworowymi, jeżeli ich akumulacja przekroczy zdol-
ność organizmu do absorpcji i usuwania ich z organizmu 
w postaci wydzielin. Martwe komórki nowotworowe są 
zbudowane z wody ( 70% ), białka ( 20% ) oraz gazów. Jeżeli 
metabolizm pacjenta jest prawidłowy, martwe komórki są 
zazwyczaj łatwo wchłaniane do krwi i następnie wydalane 
wraz z moczem, stolcem, potem lub flegmą, które często 
charakteryzuje nieprzyjemny zapach powstający na skutek 
rozkładu białek. Skuteczność terapeutyczna (tj. całkowite 

zniszczenie komórek nowotworowych) zależy od zdolności 
organizmu do absorpcji i usunięcia martwych komórek, 
ponieważ w przypadku ich akumulacji może dojść do depo-
laryzacji pola elektrycznego, co uniemożliwi dalszy proces 
leczenia. Z tego względu, w celu całkowitego i bezpiecz-
nego usunięcia martwych komórek, najczęściej zalecane 
jest przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego. W przypadku 
nowotworów z przerzutami skuteczność leczenia zależy 
od rozmiarów guzów przerzutowych, ale nie od stopnia 
rozprzestrzenienia się choroby. Guzy o niewielkich rozmia-
rach, niezależnie od rozprzestrzenienia się w organizmie, 
są względnie łatwe do usunięcia w przebiegu terapii ECCT, 
a martwe komórki są bez przeszkód wchłaniane i usuwane 
z organizmu. W związku z tym terapia ECCT jest najbardziej 
skuteczna w przypadku połączenia z leczeniem chirur-
gicznym, aby oczyścić obszar zajęty przez nowotwór oraz 
zapobiec powstawaniu przerzutów przed lub po operacji.

Procedura opracowywania terapii ECCT obejmuje trzy eta-
py: ( 1 ) określenie lokalizacji guza na podstawie obrazów 
MRI lub CT, ( 2 ) zaprojektowanie elektrod pojemnościo-
wych i wykonanie obliczeń rozkładu pola elektrycznego 
wewnątrz guza, ( 3 ) optymalizację projektu elektrod 
w oparciu o rozkład pola elektrycznego w celu uzyskania 

odpowiedniej wartości natężenia pola elektrycznego 
w obrębie guza ( uwzględnienie prawdopodobnej drogi 
usuwania komórek nowotworowych za pośrednictwem 
sieci żył połączonych z guzem ). Rysunek 4 przedstawia 
kolejne etapy procedury opracowywania terapii ECCT.
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Leczenie raka piersi metodą ECCT

Leczenie raka piersi metodą ECCT w zależności od wielkości guza pierwotnego

Rak piersi jest nowotworem złośliwym powstającym 
w komórkach gruczołu piersiowego, który może wrastać 
w otaczające tkanki lub rozprzestrzeniać się ( powodować 
przerzuty ) do odległych obszarów ciała. Skuteczność 
leczenia raka piersi z wykorzystaniem metody ECCT 
zależy od zdolności organizmu do absorpcji i usuwania 

z organizmu powstałych w przebiegu leczenia martwych 
komórek nowotworowych. Zdolność organizmu do wchła-
niania martwych komórek jest determinowana głównie 
przez rozmiary zmian chorobowych i nie zależy w dużej 
mierze od stopnia rozprzestrzenienia się choroby.

1. Tis - rak in situ 

W przypadku guzów o maks. średnicy 1 cm, przy od-
powiednim pokryciu powierzchni ciała przez strój 
pacjenta i optymalnym doborze modułu oscylatora i cza-
su stosowania terapii ECCT, całkowite zniszczenie komórek 
nowotworowych jest zwykle uzyskiwane po 4-6 miesią-
cach leczenia. Procesy absorpcji i usunięcia z organizmu 
martwych komórek nowotworowych zazwyczaj przebiega-
ją bez żadnych problemów.   

2. T1 ( średniej wielkości guzy o średnicy 1-2 cm, brak 
przerzutów ):

W przypadku guzów o średnicy 1-2 cm odpowiedni dobór 
modułu oscylatora i czasu stosowania terapii pozwala na 
osłabienie lub całkowite zniszczenie komórek rakowych po 
1-3 miesiącach leczenia. Zdolność organizmu do całkowitej 
absorpcji i usunięcia martwych komórek nowotworowych 
zależy jednak od lokalizacji guza. Niekiedy, jeżeli guz nie 
przylega do głównych żył stanowiących drogę wydalania 
martwych komórek, konieczne jest przeprowadzenie za-
biegu chirurgicznego w celu usunięcia osłabionych lub 
martwych komórek rakowych.

3. T2 ( duże guzy o średnicy 2-5 cm, przerzuty do węzłów 
chłonnych, brak otwartych ran ):

W przypadku dużych guzów piersi z przerzutami do węzłów 
chłonnych ( pachowych, śródpiersiowych i nadobojczyko-
wych ) oraz braku otwartych ran, odpowiednia specyfikacja 
terapeutyczna umożliwia osłabienie komórek rakowych 
i usunięcie niewielkich guzów przerzutowych obecnych 
w węzłach chłonnych ( o rozmiarach mniejszych niż 1 cm ) 
po 1-3 miesiącach leczenia. Zwykle obserwuje się jednak 
problemy z absorpcją i usuwaniem martwych komórek gu-
zów o większych rozmiarach (powyżej 2 cm). W opisanej 
sytuacji zazwyczaj zaleca się przeprowadzenie mastekto-
mii radykalnej w celu całkowitego usunięcia osłabionych 
komórek rakowych lub wykonanie minimalnego nacię-
cia, otwierającego kanał do odprowadzenia pozostałości 
komórek nowotworowych. Po zabiegu chirurgicznym pa-
cjentka powinna ponownie stosować aparaturę do terapii 
ECCT w celu zniszczenia ewentualnych pozostałości no-
wotworu. Jeżeli operacja nie zostanie przeprowadzona, 
nagromadzone martwe komórki nowotworowe mogą do-
prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego, martwicy 
tkanek lub nawet otwartych ran. Otwarta rana mogłaby 
ułatwić proces usuwania z organizmu martwych komórek, 
jednak całkowite gojenie się rany trwałoby wtedy dłużej 
( ponad 6 miesięcy ). 
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4. T3 ( duże guzy o średnicy powyżej 5 cm, przerzuty do 
węzłów chłonnych i/lub innych narządów, brak lub wystę-
powanie otwartych ran ):

W przypadku dużych guzów piersi z przerzutami do węzłów 
chłonnych ( pachowych, śródpiersiowych i nadobojczy-
kowych ) i/lub innych narządów ( np. płuc, wątroby, kości 
i mózgu ), przy odpowiednim pokryciu obszarów zajętych 
przez zmiany przerzutowe terapia ECCT powinna być po-
czątkowo stosowana z niewielką częstością ( np. 4x30 
minut dziennie ), w zależności od stanu pacjentki. Czas 
stosowania terapii należy zwiększać wraz z poprawą sta-
nu klinicznego pacjentki. Po 3-6 miesiącach leczenia 
niewielkie zmiany przerzutowe (o rozmiarach mniejszych 
niż 1 cm) zlokalizowane w węzłach chłonnych i/lub in-
nych narządach mogą ulec znacznemu zmniejszeniu lub 
zostać całkowicie usunięte. W leczeniu guza pierwotnego 
można następnie wykonać zabieg chirurgiczny w celu cał-
kowitego usunięcia osłabionych komórek nowotworowych 
– w przypadku braku możliwości przeprowadzenia operacji 

proces ten może odbyć się naturalnie, jeżeli u pacjentki 
występuje otwarta rana piersi. Proces zaniku niewielkich 
zmian przerzutowych w przebiegu terapii ECCT najczęściej 
nie przekracza 6 miesięcy. Całkowite zagojenie otwartej 
rany może jednak trwać dłużej, w zależności od całkowite-
go usunięcia martwych komórek nowotworowych i procesu 
regeneracji zdrowych komórek w obszarze rany.

5. T4 ( stan pooperacyjny, niewielkie guzy o średnicy mniej-
szej niż 1 cm zlokalizowane w węzłach chłonnych i/lub 
innych narządach ):

W przypadku pacjentek po przebytej operacji (mastektomii 
lub lumpektomii) niewielkie guzy przerzutowe zlokalizo-
wane w węzłach chłonnych i/lub innych narządach mogą 
zostać stosunkowo łatwo usunięte przy pomocy terapii 
ECCT. Zapewniając odpowiednie pokrycie wszystkich ob-
szarów przerzutowych przez strój terapeutyczny i stosując 
terapię od 6 do 8 godzin dziennie, najczęściej usunięcie 
zmian przerzutowych następuje po 3-6 miesiącach leczenia.
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-

ized according to the patient’s 

conditions, the cancer staging, 

the pathology anatomy and its 

treatment is done daily at home 

while conducting daily activities. 

The present of doctors or medi-

cal physic therapist for routine 

consultation during the process 

of treatment is essential for effec-

tive and safe treatment to achieve 

complete cure, which is possible 

state of cancers. 

a long period of time. Thus, it is 

necessary to keep up a routine equpments to ensure that all the 

devices work properly.

Figure A.1 Case Study: 

ductal carcinoma, grade 4) me-

tastasized to bones: After a radi-

cal mastectomy on her left breast, 

this patient had metastasize of the 

cancer to the bones in almost all 

felt a tremendous pain on the spine 

and pelvis, and could only lie on the 

-

ment, the perceived pain gradually 

diminished, the patient’s condition 

the patient is able to stand up and 

treatment, the patient recovered to 

showed no cancer detected and 

all laboratory indicators including 

blood, tumor markers, liver and kid-

ney functions were within normal 

ranges. The patient has totally re-

covers to normal activities until now 

Routine Monitoring and Consultations

Routine Checking of Devices
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Rutynowe kontrole i konsultacje

Rutynowa kontrola aparatury
Terapia ECCT powinna być stosowana przez co najmniej kilka dni w tygodniu, w długim przedziale czasu. Z tego względu 
konieczne jest przeprowadzanie rutynowych ( comiesięcznych ) kontroli działania aparatury. Pacjent powinien również regu-
larnie testować system terapeutyczny za pomocą dostarczonego mu detektora pola elektrycznego.

Protokół leczenia za pomocą terapii ECCT jest dobierany 
indywidualnie do każdego pacjenta, w zależności od na-
stępujących czynników: ogólnego stanu zdrowia, stadium 
zaawansowania nowotworu, analizy patomorfologicznej 
oraz odpowiedzi na działanie pola elektrycznego. Terapia 
nie wymaga przeprowadzania zabiegów w placówce me-
dycznej – pacjent stosuje system terapeutyczny w domu, 

podczas wykonywania codziennych czynności. Obecność 
lekarza lub innego terapeuty ( np. fizyka medycznego ) 
podczas rutynowych konsultacji w procesie leczenia jest 
niezbędna dla zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa 
terapii, której celem jest całkowite wyleczenie, możliwe 
nawet w zaawansowanych stadium nowotworu.

Rysunek A.1 Studium przypadku: 
Kobieta ( 47 lat ), rak piersi ( rak przewodowy inwazyjny, 
stopień złośliwości 4 ), przerzuty do kości. Po radykalnej 
mastektomii lewej piersi u pacjentki stwierdzono prze-
rzuty do kości w prawie całym obszarze ciała ( obraz 
PET-CT 18/09/12 ). Przed podjęciem terapii ECCT pacjent-
ka odczuwała ogromny ból kręgosłupa i miednicy, który 
uniemożliwiał poruszanie się i doprowadził do koniecz-
ności leżenia przez 7 miesięcy. Po zastosowaniu terapii 

ECCT stan pacjentki poprawił się - poziom bólu uległ 
znacznemu zmniejszeniu, pacjentka mogła chodzić. Po 7 
miesiącach leczenia stan zdrowia pacjentki został okre-
ślony jako prawidłowy. Badanie PET-CT ( 13/03/14 ) nie 
wykazało obecności komórek nowotworowych, a wyniki 
badań laboratoryjnych ( morfologia, markery nowotwo-
rowe, wskaźniki funkcji wątroby i nerek ) były w normie. 
Pacjentka wróciła do normalnych czynności życiowych 
( czerwiec 2015 ).



Figure A.2 Case Study: Female 
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tastasized to lung: This patients 

refused to get any conventional 
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At initial condition of treatment, 

there was already an open wound 

metastasizes with multiple nod-

ules on both of the right and left 

6 months, the open wound on 

the breast began to healed and 

the development of lung nodules 
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ment, thoracic X-ray photograph 

lump in the breast get softened 

and shrunk and the wound was 

healed up. The patient survived 
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Rysunek A.2 Studium przypadku: 
Kobieta ( 51 lat ), rak piersi z przerzutami do płuc. Pa-
cjentka odmówiła tradycyjnego leczenia. Stan pacjentki 
w momencie rozpoczęcia terapii ECCT – otwarta rana 
lewej piersi ( 04/02/13 ), liczne zmiany przerzutowe 
w prawym i lewym płucu. Po 6 miesiącach leczenia rana 
zaczęła się goić, a rozwój guzów przerzutowych w płucach 
został zatrzymany ( RTG klatki piersiowej wykonane w dniu 

29/10/12 w porównaniu z obrazem z dnia 19/10/13 ). 
Po 1 roku stosowania terapii RTG klatki piersiowej wy-
kazało znaczne zmniejszenie rozmiarów guzów w obu 
płucach ( obraz z dnia 25/06/14 ), guz piersi zmiękł i uległ 
skurczeniu, rana zagoiła się. W momencie sporządze-
nia niniejszej broszury ( czerwiec 2015 r. ) stan zdrowia 
pacjentki był dobry.

8
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Rysunek A.3 Studium przypadku: 
Kobieta ( 44 lata ), rak piersi ( stopień złośliwości 4 ) z prze-
rzutami do: kości, wątroby, płuc, mózgu i węzłów chłonnych. 
Pacjentka przeszła radykalną mastektomię oraz została 
poddana radioterapii i chemioterapii, ale nowotwór roz-
przestrzenił się do: kości, płuc, węzłów chłonnych i mózgu 
( obraz PET-CT 22/01/13 ). Przed rozpoczęciem terapii 

pacjentka była w ciężkim stanie, odczuwała silne bóle 
w obrębie miednicy. Po 1-2 miesiącach leczenia ból ko-
ści uległ istotnemu zmniejszeniu. Po 1,5 roku stosowania 
terapii badanie PET-CT ( 13/06/14 ) wykazało prawie cał-
kowity zanik guzów przerzutowych. Obecnie stan pacjentki 
jest określany jako dobry: brak poważnych dolegliwości, 
poziom markerów nowotworowych w normie.

22/01/13

22/01/13 22/01/13

22/01/13

ECCT 22/01/13

13/06/14 13/06/14

13/06/1413/06/14

ECCT 13/06/14
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fective to prevent the metastasize 

that causes fatalities. Although the 

primer cancer has been treated 

accordingly, once the cancer has 

spread to vital organs, the survival 

is very poor with prognosis oftenly 

less that 6 months.

treatment for lung cancer is shown 

for lung cancers uses mainly vest 

types of apparels to cover the 

whole lung and liver, helmet type 

of apparel to cover the brain for 

prevention and customized  ap-
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cording to the location of the tu-

mor for local coverage. The global 

coverage is   mainly intended for 

metastasize prevention, while lo-

cal coverage is designated to 

completely destroy and kill the 

primary tumors. The intensity of 

the oscillator is set according to 

the pathology anatomy of the lung 

cancer. The usage time is ranging 

from 4X30 minutes to 4X2 hours 

per day based on the staging and 

the clinical conditions of the pa-

tient. The more the degree of the 

cancer staging and the more the 

grade of the malignancy the less 

the time usage of the equipment 

is required. The total removal of 

the lung cancer is usually between 

6—12 months.
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be combined with other medical 

treatments, but usually medica-

the immune system will prolong 

the cure process. The images 

shows relative longer period of 

cancer removal with combined 

oral chemotherapy.

ECCT Treatment for Lung Cancer

Figure 5 
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ment. The total time to completely 
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designed properly.
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Leczenie raka płuc metodą ECCT

Rysunek 5. Ogólna procedura leczenia 
raka płuc metodą ECCT: 
Obliczanie rozkładu pola elektrycznego 
oraz obrazy CT płuc wykonane przed, 
w trakcie i po leczeniu terapią ECCT. 
Całkowity czas potrzebny do usunięcia 
raka płuc, w przypadku prawidłowego 
stosowania terapii, wynosi od 6 do 12 
miesięcy.

Symulacja pola elektrycznego Przed rozpoczęciem terapii

Po 6 miesiącach leczenia Po 2 latach leczenia
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Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Amerykańskie 
Towarzystwo Chorób Płuc ( American Lung Association ), 
5-letnie przeżycie u pacjentów ze zlokalizowanym gu-
zem płuc ( wczesne stadium choroby ) jest odnotowywane 
w 54% przypadków. Jednakże, jedynie 15% pacjentów jest 
diagnozowanych na wczesnym etapie choroby. Większość 
przypadków raka płuc diagnozuje się w pośrednim lub 
końcowym stadium nowotworu, co stanowi przyczynę 
znacznego obniżenia wskaźnika pięcioletniego przeżycia.
Rak płuc łatwo rozprzestrzenia się do innych kluczowych 
narządów, takich jak: mózg, wątroba i kości, często dopro-
wadzając do śmierci pacjenta. Obecnie dostępne metody 
leczenia nie zapobiegają skutecznie przerzutom, które 
są przyczyną zgonów. Pomimo właściwego leczenia guza 
pierwotnego, po stwierdzeniu zmian przerzutowych w klu-
czowych organach prognozowana długość przeżycia ulega 
obniżeniu i często nie przekracza 6 miesięcy.

Procedura leczenia raka płuc metodą ECCT (Rysunek 5) 
obejmuje głównie stosowanie kamizelki jako elementu 
odzieży zapewniającego pokrycie płuc i wątroby, kasku 
pokrywającego mózg w celu zapobiegania przerzutom, 

a czasami również elementu odzieży stanowiącego pokry-
cie lokalne, zaprojektowanego w zależności od lokalizacji 
guza. Strój pacjenta zapewniający pokrycie globalne jest 
stosowany w celu zapobiegania przerzutom, natomiast 
pokrycie lokalne jest przeznaczone do całkowitego znisz-
czenia guza pierwotnego. Rodzaj modułu oscylatora jest 
dobierany na podstawie analizy patomorfologicznej tkanki 
nowotworowej. Dzienny czas stosowania terapii najczę-
ściej waha się od 4x30 minut do 4x2 godziny, w zależności 
od stadium nowotworu i stanu klinicznego pacjenta. 
Im bardziej zaawansowana choroba i im wyższy stopień 
złośliwości nowotworu, tym mniejszy zalecany dzienny 
czas stosowania terapii. Czas potrzebny na całkowite usu-
nięcie raka płuc wynosi od 6 do 12 miesięcy.

Terapia ECCT może być łączona z innymi metodami le-
czenia, ale  przyjmowanie leków oddziałujących na układ 
immunologiczny zazwyczaj wydłuża proces leczenia. Za-
stosowanie metody ECCT w skojarzeniu z chemioterapią 
doustną może wydłużyć okres czasu, który jest potrzeb-
ny do usunięcia nowotworu ( Rysunek 6, zamieszczony 
na kolejnej stronie ).
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Figure 6
cancers, as compared to combined 
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Figure B.1 Case Study: 

diagnosed with a solid mass tumor 

at the hilar; the mass stuck to the 

heart, the main artery and esopha-

gus, and a massive pleural effusion 

condition of the patient was com-

plaining with shortness of breath, 

coughing and chest pain . The pres-

ence of pleural effusion required the 

increased, but the pain quickly re-

duced. However, after 3 months of 

treatment, the coughing, shortness 

lungs began to dissapear, and after 

1 year of treatment the size of the 

The last condition of the patients 

breath almost gone, coughing com-

-

still remaining.
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Rysunek B.1 Studium przypadku: 
Mężczyzna ( 43 lata ), rak płuc. U pacjenta 
zdiagnozowano guza litego we wnęce 
lewego płuca ( wielkość zmiany 
nowotworowej - 6,8 x 12,5 cm ); guz 
przylegał do serca, tętnicy głównej 
i przełyku; badanie CT klatki piersiowej 
wykazało wysięk opłucnowy znacznego 
stopnia ( 22/06/13 ). Stan początkowy 
pacjenta : spłycenie oddechu, kaszel, ból 
w klatce piersiowej. Obecność wysięku 
opłucnowego  spowodowała konieczność 
odprowadzania co 5 dni płynu o objęto-
ści do 2 litrów. W początkowym etapie 
stosowania terapii ECCT niektóre do-
legliwości (spłycenie oddechu, kaszel 
i wysięk opłucnowy ) uległy nasileniu, ale 
ból został zredukowany. Po 3 miesiącach 
leczenia objawy ( spłycenie oddechu, ka-
szel i wysięk opłucnowy ) zaczęły zanikać, 
a po roku stosowania terapii objętość 
guza zaczęła się zmniejszać ( obraz CT 
z dnia 13/05/14 ). Ostatni udokumen-
towany stan zdrowia pacjenta ( czerwiec 
2015 r. ) : spłycenie oddechu praktycznie 
nie występowało, brak kaszlu. Badania nie 
wykazały obecności płynu w płucach, ale 
akumulacja płynu w płucach spowodo-
wała występowanie stałych pozostałości.

Leczenie samodzielne (ECCT)

Przed leczeniem Po 12 miesiącach 
leczenia 

Przed leczeniem

Przed leczeniem Po 5 miesiącach
leczenia 

Przed leczeniem

Po 12 miesiącach 
leczenia 

Po 5 miesiącach
leczenia 

Leczenie skojarzone 
( ECCT + chemioterapia doustna ) 
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Rysunek 6. 
Leczenie samodzielne ( ECCT ) raka płuc 
w porównaniu z leczeniem skojarzonym 
( ECCT + chemioterapia doustna ). 



Figure B.2 Case Study :

-

nosed with tumor mass in the right 

lung  with multiple nodules in both 

condition of the patient was hav-

ing shortness of breath, coughing, 

chest pain and drastic weight loss. 

the shortness of breath, coughing, 

chest pain have decreased and the 

reduction of the tumor, the pa-

-

ment clinically, shortness of breath, 

coughing and chest pain have al-

most gone, and the patient started 

getting weight gain. 
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Rysunek B.2 Studium przypadku : 
Kobieta ( 66 lat ), rak płuc ( gruczolakorak ). Pacjentka ze 
zdiagnozowanym guzem w prawym płucu oraz licznymi 
zmianami nowotworowymi w obu płucach ( obraz CT z dnia 
29/08/14 ). Stan początkowy pacjentki : spłycenie odde-
chu, kaszel, ból w klatce piersiowej, znaczna utrata masy 
ciała. Po miesiącu stosowania terapii ECCT dolegliwości 

( spłycenie oddechu, kaszel, ból w klatce piersiowej ) ule-
gły zmniejszeniu, pacjentka zauważyła również wzrost 
apetytu. Po 6 miesiącach leczenia ( 04/02/15 ) tomografia 
komputerowa wykazała znaczne zredukowanie rozmiarów 
guza. Stan kliniczny pacjentki uległ znacznej poprawie 
– dolegliwości prawie całkowicie ustały, pacjentka zaczęła 
przybierać na wadze. 



Figure B.3 Case Study:
with bone metastasize: The patient 

was diagnosed with a tumor mass 

in the right lung at the suprahi-

lar with metastasize on the spine 

could only lied on the bed, and was 

very weak and feeling shortness of 

breath due to pleural effusion in 

on the bones so the usage was very 

limited. After one month of treat-

ment, the pain on the bones began 

to decrease, and after 3 months 

the general condition began to 

improve. After 7 months of treat-

ment, the tumor mass on the lung 

reduction, and the patient showed 

having able to stand up and walk 

slowly, and the shortness of breath, 

-

pletely gone.

12

13

Rysunek B.3 Studium przypadku: 
Rak płuc z przerzutami do kości. U pacjenta zdiagnozowano 
guza w okolicy nadwnękowej prawego płuca z przerzu-
tami do kręgosłupa ( obraz CT z dnia 02/10/13 ). Stan 
początkowy pacjenta: konieczność przebywania w pozycji 
leżącej, osłabienie organizmu, spłycenie oddechu spowo-
dowane obecnością wysięku opłucnowego w obu płucach. 
Na wczesnym etapie leczenia metodą ECCT pacjent 

odczuwał ostry ból kości i z tego powodu ograniczono 
czas stosowania terapii. Po miesiącu leczenia ból kości za-
czął się zmniejszać, a po 3 miesiącach stosowania terapii 
stan ogólny pacjenta zaczął się poprawiać. Po 7 miesią-
cach leczenia zmiany nowotworowe w płucu i kościach 
uległy znacznemu zmniejszeniu i odnotowano istotną 
poprawę kliniczną – pacjent zaczął powoli wstawać i cho-
dzić, spłycenie oddechu, kaszel i płyn w płucach zanikły.



70% of all brain tumors, while as-

trocytoma and glioblastoma are 

most common and malignant, 

histological type of glioma. There 

is a tendency of a higher glioma 

incidence in developed countries. 

However, the prognosis of glioma 

patients is relatively still poor. The 

effective to astrocytoma but less 

effective to glioblastoma, and less 

responsive to low grade glioma or 

other benign brain tumors such as 

meningioma. 

-

of helmet type designed to cover 

the whole brain to prevent can-

cer spreading to wider area in 

the brain and customized apparel 

designed according to the loca-

tion and the size of the tumor for 

effective and complete removal 

of the tumor. The intensity of the 

oscillator is set depending on the 

grade of malignancy of the cancer 

and the location of the tumor by 

considering possible excessive re-

action to the nerve caused by dis-

The usage time for brain cancer 

treatment is set started with very 

day, and increased gradually with 

the improvement of the clinical 

conditions of the patient.

ECCT Treatment for Brain Cancer

Figure 7 
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Leczenie raka mózgu metodą ECCT

Rysunek 7. Ogólna procedura leczenia raka mózgu metodą ECCT : 
Obliczanie rozkładu pola elektrycznego oraz obrazy CT mózgu wykonane przed i po leczeniu terapią ECCT. 

Rozkład pola elektrycznego Przed leczeniem Po 6 miesiącach leczenia

Glejaki stanowią ponad 70% wszystkich nowotworów mó-
zgu, natomiast gwiaździaki i glejaki wielopostaciowe to 
najczęstsze złośliwe typy histologiczne glejaków. W kra-
jach rozwiniętych obserwuje się wyższą zachorowalność 
na glejaki. Rokowania dla pacjentów z glejakami pozosta-
ją jednak wciąż niekorzystne. Terapia ECCT jest najbardziej 
skuteczna w leczeniu gwiaździaków. Mniejsza skuteczność 
terapii jest uzyskiwana w przypadku glejaków wielopo-
staciowych, a także glejaków o niskim stopniu złośliwości 
oraz łagodnych nowotworów mózgu, takich jak oponiaki.

Procedura leczenia raka mózgu metodą ECCT obejmu-
je głównie stosowanie elementu odzieży typu kask, który 

zapewnia pokrycie całego obszaru mózgu w celu zapo-
biegania rozprzestrzenianiu się choroby. Niekiedy do 
całkowitego usunięcia nowotworu wymagane jest również 
zastosowanie elementu zapewniającego pokrycie lokalne, 
który musi zostać dopasowany do lokalizacji i wielkości 
guza. Rodzaj modułu oscylatora jest dobierany na podsta-
wie stopnia złośliwości nowotworu oraz lokalizacji guza, 
z uwzględnieniem możliwości wystąpienia nadmiernej 
reakcji układu nerwowego na skutek niszczenia komórek 
nowotworowych. W początkowym etapie leczenia dzien-
ny czas stosowania terapii najczęściej wynosi 4x15 minut 
i stopniowo ulega zwiększeniu, wraz z poprawą stanu kli-
nicznego pacjenta.
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Rysunek C.1 Studium przypadku: 
Chłopiec ( 9 lat ), rak mózgu ( miąższowy nowotwór szyszyn-
ki o wysokim stopniu złośliwości, III stopień złośliwości 
wg WHO ). W tym przypadku guz przylega bezpośrednio 
do czwartej komory mózgu, przez którą przepływa płyn 
mózgowo-rdzeniowy. W związku z tym martwe komórki 

nowotworowe mogą zostać całkowicie usunięte. Obrazy 
MRI wykonane po 6 miesiącach stosowania terapii ECCT 
wykazały całkowity zanik guza. Na podstawie wyników 
badań obrazowych można również stwierdzić, że wraz 
z zanikaniem zmiany nowotworowej następowało zmniej-
szanie się wodogłowia.



Figure C.2 Case Study: 
years old) diagnosed with brain 

tumor at the pineal area extended 

to thalamus: The tumor mass is lo-

-

eal region) pressing to thalamus 

vision and severe headaches to the 

treatment, the tumor size gradually 

patient continues to improve clini-

the tumor mass is almost undetect-

-

tient’s condition almost recovered 

to normal. The tumor mass in this 

case is located  in the area linked to 

the fourth ventricle through where 

the complete disposal of the result-

ed dead cells can occur. Using the 

could be expected to disappear 

completely without surgery.
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Rysunek C.2 Studium przypadku : 
Mężczyzna ( 22 lata ) ze zdiagnozowanym guzem mózgu 
w obszarze szyszynki, sięgającym do wzgórza. Guz no-
wotworowy jest zlokalizowany w śródmózgowiu ( obszar 
szyszynki ), powodując ucisk na wzgórze ( obraz MRI z dnia 
23/11/12 ) i w konsekwencji zaburzenia widzenia i sil-
ne bóle głowy. Po 4 miesiącach stosowania terapii ECCT 
guz stopniowo ulegał zmniejszeniu ( obraz MRI z dnia 
1/04/13 ) i stan kliniczny pacjenta poprawiał się. Po 15 

miesiącach leczenia nowotwór był praktycznie niewykry-
walny w badaniu MRI ( 06/03/14 ), a stan pacjenta można 
było określić jako normalny. W opisywanym przypadku 
guz jest zlokalizowany w okolicy przylegającej do czwar-
tej komory mózgu, przez którą może odbywać się proces 
usuwania martwych komórek nowotworowych. Zastoso-
wanie terapii ECCT w tym przypadku może doprowadzić 
do całkowitego usunięcia guza nowotworowego, bez ko-
nieczności przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego.
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Figure C.3 Case Study:
years old), diagoned with brain 

the left basal ganglia: The tumor 

is located at the left basal ganglia 

with a midline shift to the right, 

pressing the mensencephalon 

headache and problems in the 

right motoric function, vision and 

hearing. The patient’s initial con-

dition was very weak and para-

4 months, it was found that the 

cancer worsened from the image 

-

tient’s general condition. The de-

changed to more focusing on the 

deep side of the tumor. After 3 

months of treatment with the new 

the clinical conditions including 

motor, vision and hearing func-

tions. 6 months after the usage 

-

duction in the tumor size, the hy-

drocephalus has decreased, and 

the midline shift disappeared. In 

this case, proper design and usage 

to effective treatment of the brain 

cancer.
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Rysunek C.3 Studium przypadku : 
Chłopiec ( 16 lat ), rak mózgu – gwiaździak włosowatoko-
mórkowy. Guz zlokalizowany w lewej części jąder 
podstawnych z przesunięciem linii środkowej mózgu w pra-
wo ( obraz MRI z dnia 17/05/14 ), ucisk śródmózgowia 
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wy oraz zaburzeń funkcji motorycznych prawej strony 
ciała, widzenia i słuchu. Stan początkowy pacjenta był 
bardzo ciężki, u pacjenta występował paraliż. Po 4 mie-
siącach stosowania terapii ECCT obraz kliniczny pacjenta 
uległ pogorszeniu, guz powiększył się ( obraz MRI z dnia 
6/09/14 ). Podjęto decyzję o zmianie stosowanego stroju 

pacjenta ( kasku ) tak, aby pole elektryczne oddziaływa-
ło na większej głębokości guza. Po 3 miesiącach leczenia 
z wykorzystaniem innego elementu odzieży odnotowano 
znaczną poprawę stanu pacjenta – poprawie uległy m.in. 
funkcje motoryczne, widzenia i słuchu. Po kolejnych 3 mie-
siącach stosowania terapii badanie MRI wykazało znaczne 
zredukowanie rozmiarów guza, zmniejszenie wodogłowia 
oraz zanik przesunięcia linii środkowej mózgu ( obraz MRI 
z dnia 30/05/15 ). W opisywanym przypadku prawidłowe 
zaprojektowanie i zastosowanie aparatury do terapii ECCT 
miały kluczowy wpływ na skuteczność leczenia. 



A series of in vitro experiments of culture 
cancer cells exposed to external electric 
wave using the technique have been con-
ducted in University of Indonesia (Mursila-
tun, 2010; Sabrina, 2014) and University of 
Airlangga (Ajrina, 2013; Salim, 2015). The 
experiments used MCF—7 Human Breast 
Papilloma Cells as cancer cell sample and 
Fibroblast Vero Cells as normal cell sample. 
All in vitro experiments showed consistent 

in the control cells and normal cells. Figure 
D.1 shows the images of destructed cancer 
cells during exposure of the electric wave 
as compared to control cells. Figure D.2 
shows the growth of cancer cells number 
as compared to normal cells during expo-
sure of the electric wave. Animal testing 
have been conducted to normal as well as 
cancer implanted mice exposed to electric 
wave using the technique in National Insti-

tute of Health, Indonesia (2013) and Bogor 
Institute of Agriculture (2015). The animal 
testing showed no remarkable change phys-
iologically and physically to normal mice, 

the size of the cancer for the mice implanted 
with breast cancer cells after 2 weeks of ex-
posure with the electric wave, while no sig-

Figure D.1 In vitro test with MCF-7 Human Breast Papilloma after 72 hours of exposure with electric wave (Sabrina, 2014)
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Próba kontrolna Fala sinusoidalna o amplitudzie 20 Vpp

Fala prostokątna o amplitudzie 20 Vpp Fala prostokątna o amplitudzie 30 Vpp

Rysunek D.1 Badania in vitro na linii komórkowej MCF-7 ( komórki ludzkiego raka piersi ) – obrazy mikroskopowe po 72 

godzinach ekspozycji komórek na działanie fali elektrostatycznej ( Sabrina, 2014 ).

Szereg badań in vitro z wykorzystaniem hodowli komó-
rek nowotworowych poddanych ekspozycji na działanie 
zewnętrznego pola elektrycznego został przeprowadzo-
ny na Uniwersytecie Indonezyjskim ( Mursilatun, 2010; 
Sabrina, 2014 ) oraz na Uniwersytecie Airlangga ( Ajrina, 
2013; Salim, 2015 ). W badaniach wykorzystano komórki 
ludzkiego raka piersi ( linia MCF-7) jako próbkę komórek 
nowotworowych oraz linię komórkową Vero ( komórki po-
dobne do fibroblastów ) jako próbkę komórek zdrowych. 
Wszystkie badania in vitro spójnie wykazały znaczne 
zmniejszenie liczby komórek nowotworowych, przy bra-
ku zauważalnych zmian w próbach kontrolnych i próbkach 
komórek zdrowych. Obrazy mikroskopowe na Rysunku D.1 
pokazują zniszczenie komórek nowotworowych na skutek 
ekspozycji na działanie fali elektrostatycznej, w porównaniu 

do próby kontrolnej. Rysunek D.2 ( zamieszczony na następ-
nej stronie ) przedstawia wzrost komórek nowotworowych 
i komórek linii Vero podczas ekspozycji na pole elek-
tryczne, w porównaniu do prób kontrolnych. Badania na 
zwierzętach przeprowadzono na myszach zdrowych oraz 
na osobnikach z wszczepionymi komórkami nowotworo-
wymi. Myszy zostały poddane działaniu pola elektrycznego 
w Narodowym Instytucie Zdrowia (Indonezja, 2013) oraz 
w Instytucie Rolnictwa Bogor (2015). Badania nie wykazały 
żadnych zauważalnych zmian fizjologicznych i fizycznych 
u zdrowych myszy. W przypadku osobników z wszczepiony-
mi komórkami raka zaobserwowano znaczne zmniejszenie 
rozmiarów guzów nowotworowych (do 40-90%) po 2 ty-
godniach ekspozycji na pole elektryczne. Nie odnotowano 
żadnych istotnych skutków ubocznych.
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A clinical test has been conducted to the 

stage 3—4 breast cancer after having total 
removal of the breast and the axillary nodes 
in early 2010, but the surgical margins were 
already infected with cancer cells. The pa-
tient refused to have chemo or radiation and 
after 6 months of surgery with already hav-
ing recurrent on the after-surgery location 
she get informed to use the ECCT for the 

clinically with all major complaints includ-
ing pains gone and laboratory tests includ-
ing blood, tumor markers, liver and kidney 
functions within normal ranges. After two 
months of treatment, echo scan and thoracic 
X-Ray showed no recurrent in the after-sur-
gery breast nor metastasize on the lung. The 

survived for more than 5 years since the 

complaint and all indicators including lung 
X-ray, abdominal and breast echo scans, 
laboratory tests including blood, liver and 
kidney functions within normal until now 
(as for June 2015).

-
tient has been conducted to a patient of 21 
years old experienced stage 3—4 brain as-
trocytoma on the left cerebellum after hav-
ing surgery for VP shunt installation to treat 

to have radiation and were informed to use 

case in 2011. The initial condition of the pa-
tient before treatment was in all parelyzed 
condition, unable to weak up from the bed. 

After one month of treatment, the patient 

After 2 months of treatment the patient wa 
able to wake up from the bed, and walk 
slowly.The patient get complete recovery as 
normal after 3 months. How ever MRI scan 
still showed some infarcts on the location of 
original tumor. The patient has now (as for 
June 2015) survived for more than 4 years 
in prime condition as normal.

Clinical tests have also been conducted 
to 25 patients experienced breast cancers 
with staging of 2—3 in University of In-
donesia (Handayani, 2012). All patients 
were informed to use the ECCT as primary 
treatment for their cancers. The study had 
been conducted for 6 months of treatment 
period, evaluating the effectiveness of the 
method based on the location of the tumors 

breast, i.e. central, medial superior and in-
ferior, and lateral inferior and superior re-
gions. The results showed that the ECCT 
technique were the most effective in inhib-
iting cancer cell growth for breast cancers 
located in lateral superior quadrant, still 
showing inhibiting effect for breast cancers 
located in lateral inferior quadrant with less 

effect for other locations of the tumor. The 

inhibiting effects in their cancers indicated 

body excretions including bad odor and ex-
cessive sweat and urine, and bad odor and 
dark to black colored feces, but no essen-
tial change reported in their physiological 
indicators. In contrast, patients with no sig-

excretions. 

Subsequent clinical studies have also been 
conducted to the effectiveness of the meth-
od for treatments of breast cancers in Uni-
versity of Indonesia and Bandung Institute 
of Technology (Amdanita, 2013; Nurzan-
nah, 2013; Nurhasanah, 2013), for treat-
ments of brain, nasopharyngeal and lung 
cancers in University of Indonesia (Hen-
driyanto, 2013; Yulianto, 2012; Musthafa, 
2012). All the studies showed that the re-
sponses of the cancer to the treatment of 
the ECCT strongly related to the design of 
electrode and the cancer cells pathology 
anatomy that correlated to electric proper-
ties. Statistical study have been conducted 
in University of Gadjah Mada to 76 patients 
with breast cancers, 23 patients with lung 
cancers, and 17 patients with brain cancers, 
all staged between 3—4, treated with the 
ECCT as primary treatment method be-
tween 2013—2014 (Dimyati dan Haryatmi, 
2014). The study showed survival rates of 

-
toring period of 1 year. Internal study to 

-

staged 3—4, with treatment period of 0 to 
more than 3 years with the ECCT as the pri-

Figure D.2 In vitro test with 
MCF-7 Human Breast Papil-
loma (LEFT) as compared to 
normal Fibroblast Vero cells 
(RIGHT) after 72 hours of 
exposure with electric wave 
(Mursilatun, 2010).
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Pierwszym udokumentowanym przypadkiem klinicznym 
była 50-letnia pacjentka ze zdiagnozowanym rakiem 
piersi (stadium 3-4) po całkowitej amputacji piersi i usu-
nięciu węzłów chłonnych pachowych na początku 2010 
roku, z dodatnimi marginesami chirurgicznymi. Pacjent-
ka odmówiła chemioterapii i radioterapii. Po 6 miesiącach 
od zabiegu operacyjnego i wystąpieniu nawrotu choroby 
w miejscu zabiegu pacjentka rozpoczęła terapię ECCT. Po 
miesiącu leczenia stwierdzono znaczną poprawę klinicz-
ną – wszystkie poważne dolegliwości (m.in. ból) ustąpiły, 
wyniki badań laboratoryjnych ( morfologia, markery nowo-
tworowe, wskaźniki funkcji wątroby i nerek ) były w normie. 
Po 2 miesiącach stosowania terapii echo serca i RTG klat-
ki piersiowej wykazały brak nawrotów choroby w obszarze 
pozabiegowym oraz brak przerzutów do płuc. U pierwszej 
pacjentki poddanej terapii ECCT odnotowano na chwilę 
obecną ponad 5-letnie przeżycie, licząc od pierwszej dia-
gnozy pod koniec 2009 roku. Stan zdrowia pacjentki jest 
dobry – brak poważnych dolegliwości, wyniki badań ( RTG 

płuc, USG jamy brzusznej i piersi, morfologia oraz wskaźni-
ki funkcji wątroby i nerek ) są prawidłowe ( czerwiec 2015 ).

Pierwszym przypadkiem raka mózgu był 21-letni pa-
cjent ze zdiagnozowanym gwiaździakiem (stadium 3-4) 
w obrębie lewej komory móżdżku, po przebytym zabie-
gu implantacji zastawki komorowo-otrzewnowej w celu 
odprowadzania płynu mózgowo-rdzeniowego. Pacjent od-
mówił radioterapii i rozpoczął terapię ECCT w 2011 roku. 
Stan początkowy pacjenta był bardzo ciężki – pacjent 
był sparaliżowany, zmuszony do pozostawania w pozycji 
leżącej. Po miesiącu stosowania terapii ECCT stwierdzo-
no znaczną poprawę kliniczną. Po 2 miesiącach leczenia 
pacjent był w stanie wstać z łóżka i zaczął powoli cho-
dzić. Stan pacjenta został określony jako normalny po 3 
miesiącach terapii. Badanie MRI wykazało jednak pewne 
nieprawidłowości w obszarze pierwotnej lokalizacji guza. 
U pacjenta odnotowano ponad 4-letnie przeżycie w do-
brym stanie zdrowia (stan na czerwiec 2015).

Rysunek D.2 Wyniki badań in vitro - wzrost komórek nowotworowych linii MCF-7 ( po lewej ) i komórek linii Vero ( po prawej ) 

podczas 72-godzinnych ekspozycji na pole elektryczne, w porównaniu do prób kontrolnych ( Mursilatun, 2010 ).

Badania wewnętrzne
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Dalsze badania kliniczne nad skutecznością terapii ECCT 
w leczeniu raka piersi przeprowadzono na Uniwersytecie 
Indonezyjskim oraz w Instytucie Technologii w Bandung 
( Amdanita, 2013; Nurzannah, 2013; Nurhasanah, 2013 ). 
Badania dotyczące raka mózgu oraz nowotworów 
nosogardła i płuc były prowadzone na Uniwersytecie Indo-
nezyjskim ( Hendriyanto, 2013; Yulianto, 2012; Musthafa, 
2012 ). Wszystkie badania wykazały, że reakcja nowotworu 
na leczenie metodą ECCT jest ściśle powiązana z projek-
tem elektrod oraz analizą patomorfologiczną, która jest 
skorelowana z właściwościami elektrycznymi komórek. 
Na Uniwersytecie Gadjah Mada zostały wykonane bada-
nia statystyczne, które objęły 76 pacjentek z rakiem piersi, 
23 pacjentów z rakiem płuc oraz 17 pacjentów z rakiem 

mózgu – wszystkie przypadki zostały zaklasyfikowane 
jako stadium 3-4, u każdego pacjenta zastosowano tera-
pię ECCT jako podstawową metodę leczenia ( Dimyati dan 
Haryatmi, 2014 ). Wyniki badań statystycznych wykazały 
następujące 1-roczne wskaźniki przeżycia: 63% - rak piersi, 
49% - rak mózgu, 34% - rak płuc. 

Badania wewnętrzne, przeprowadzone na grupie 4863 pa-
cjentek z rakiem piersi, 1098 pacjentów z rakiem mózgu 
oraz 1189 pacjentów z rakiem płuc, dowiodły, że u 70% 
wszystkich pacjentów z nowotworem w stadium 3-4, po le-
czeniu podstawowym metodą ECCT przez okres do ponad 
3 lat, zaobserwowano następujące wartości wskaźników 
przeżycia: 80% - rak piersi, 75% - rak mózgu, 57% - rak płuc.   
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