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Напоследък в сред-
ствата за масова ин-
формация се появява 
нееднократно едно стра-
ховито и необяснимо яв-
ление - Човека дърво. 
За съжаление, има твър-
де много медии, които 
се хранят от страха на 
хората, от разпростра-
няването на съобщения 
за редки, чудновати, 
непонятни и нелечими 
болестни състояния като 
споменатото.

Вестник „Лечител“ винаги е заемал 
и отстоявал една по-друга позиция - да 
информира читателите достоверно, да 
търси и да предлага изход и от най-без-
надеждните медицински случаи.

За окончателно или що-годе задо-
волително осветляване на мистерията, 
която обгръща синдрома Левандовски 
- Лутц (епидермодисплазия веруци-
формис), популярен като Човека дър-
во, са потребни много повече изходни 
данни, отколкото се намират в медий-
ното пространство и в специализирана-
та медицинска литература, необходими 
са наблюденията, знанията, усилията и 
добрите намерения на много хора от цял 
свят. Защо?

Първо. Защото това болестно състоя-
ние е ужасяващо, непоносимо и в крайна 
сметка – смъртоносно.

Второ. Защото досега се тиражират 

имената на едва няколко души с тази ди-
агноза:

1. Деде Косвара от Индонезия, на 
чието име някои назовават явлението 
болест на Косвара.

2. Твърди се, че в Индонезия имало 
още един такъв пациент, но името му ос-
тава неизвестно.

3. Thianzuan Lin от Китай,
4. Йон Тоадер от Румъния
5. Абул Баджандар от Бангладеш. За 

последния има малко по-конкретни дан-
ни, но в общи линии информацията, зна-
нието, литературата за синдрома Леван-
довски - Лутц, иначе казано, за епидер-
модисплазия веруциформис, е повече от 
оскъдна, повърхностна, противоречива, 
изпълнена с... неясноти и волни хрумки.

Трето. Защото, макар и много рядко, 
това заболяване изглежда чудовищно, 
ако се видят фотографиите (една от кои-
то показваме) на засегнатите от него, а 
ефективно лечение още няма. Болните 
умират от рак с неизвестен причини-
тел...(?!)

Четвърто. Защото няма как да 
има ефикасна терапия, след като 
не се знае със сигурност негови-
ят първичен произход. Твърде-
нието на някои американски екс-
перти, че причинителят бил HPV 
(човешки папилома вирус) буди 
съмнение и не е подкрепено с убе-
дителни и проверими аргументи и 
доказателства.

Аз имам някакво обяснение за 
етиологията на синдрома Леван-

довски - Лутц, 
имам доста ко-
зове срещу ви-
русната му (HPV) 
х и п о т е т и ч н а 
етиология, имам 
интересни идеи, 
теории, заключе-
ния за сложния 
произход и не-
ясната природа 
на синдрома, но 
мисля, че засега 
е рано да зани-
мавам публиката 

с тези мои позиции.
Прецених, че не е в инте-

рес на малцината болни, как-
то и на всички (става дума 
за милиони хора), които се 
вълнуват от проблеми като 
„неясни диагнози“, „идиопатични (с 
неизвестен произход) заболявания“, 
„нелечими болести“, да се публикуват 
становища, които не са 100% обоснова-
ни, непоклатими, необорими, неопровер-
жими.

Реших, че широката световна общност 
няма нужда от частични, непълни, не-
окончателни изводи, заключения, твър-
дения, а ако хората са заинтересовани 
от цялата истина за този медицински 
казус, те (медици, журналисти, полити-
ци, фармацевти и пр.) ще ми съдействат 
да съставим един изследователски 
екип (намирам, че тук е излишно да го-

ворим за финансиране, а 
ако то е наложително, ве-
роятно ще се намери бър-
зо!) и в рамките на една, 
две, максимум три години 
проблемът „Човека дърво“ 
ще излезе от рубриките 
„Куриози“, „Патологии“, 
„Любопитно“ и ще влезе в 
колонките „Научни откри-
тия“, „Медицински сенза-
ции“, „Край на мистерии-
те“...

Казано още по-кратко, 
ясно и прагматично - оч-
аквам от всеки, който 
може - да ми съдейства с 

по-подробна информация за историята и 
за откривателите Феликс Левандовски 
и Вилхелм Лутц на това заболяване, с 
евентуални копия от изследванията 
и епикризите на вече цитираните (и/
или други пациенти), страдащи от Ле-
вандовски - Лутц“, със свои наблюде-
ния, идеи, хипотези за този мистериозен 
здравен проблем...

Готов съм да обсъдя с всеки специа-
лист (клиницист, инфектолог, дермато-
лог, микробиолог, вирусолог, имунолог, 
онколог, който е навлязъл поне частично 
в тази проблематика) създаването на 
група за изработване на научна из-
следователска програма. Така само в 
рамките на две-три години би могло да 
се разбули мистерията около този меди-
цински казус, а паралелно с него – да 
се дешифрират и някои други „загад-
ки“ в медицината.

На този етап ще кажа само някол-
ко думи за, тоест против единствената  
лансирана, предполагаема концепция 

за произхода на синдрома Левандовски 
- Лутц, именно споменатия човешки па-
пилома вирус.

1. Общоприето е схващането, че око-
ло 80% от жените в света се заразяват с 
HPV (човешки папилома вирус) от 1 до 8 
пъти през своя живот. 

2. Тези числа изглеждат несъпоста-
вими с факта, че в целия свят досега са 
известни едва 4-5 случая на пациенти 
със синдрома Левандовски - Лутц, при-
чиняван от... HPV(?!).

3. Заслужават вниманието на изследо-
вателите и въпросите:

а) Ако приемем, че виновникът все пак 
е HPV, то кой щам или кои щамове на 
HPV предизвикват синдрома „Човека 
дърво“? Посочването на щам 5 не е под-
крепено с конкретни доказателства.

б) Ако има такова изследване, на как-
ва база се опира то, колко такива паци-
енти (след като са известни едва 4-5 в 
целия свят) са изследвани?

Според моето разбиране този ужасен 
и слава богу, рядък синдром, възниква 
върху сложна инфекциозно-генетична 
(а не самодостатъчна и необяснима само 
генетична или само вирусна!) основа!

Готов съм да представя безусловно на 
евентуалните участници в един бъдещ 
изследователски екип всички мои раз-
работки, идеи, хипотези, находки, за да 
довършим заедно едно велико дело.

Не казвам случайно ВЕЛИКО, защото, 
както биха се изразили медицинските 
циници – на кого му пука, че имало ня-
къде по земята няколко (било 4-5 или 40-
50) „дървени“ човеци!?...

Предлагам идеята за екип, който да 
разнищи 100% мистерията на Човека 
дърво, защото това би дало отговор на 
безброй въпроси, свързани с хиляди 
„неясни диагнози“, „идиопатични за-
болявания“, „нелечими болести“!

Имам сериозни основания, аргумен-
ти, доказателства да твърдя това и да 
съм убеден в неподозираната значимост 
днес на този проект, която ще стане оче-
видна утре – когато успеем да отговорим 
обосновано, убедително и неопровержи-
мо на всички въпроси, свързани с ениг-
мата „Левандовски - Лутц“ („Л-Л”). Тога-
ва някои ще бъдат изненадани, че сме 
решили и още много други нерешени и 
„нерешими“ здравни загадки... Широката 
публика, а и огромната част – от медици-

те не знаят, че над 70% от извест-
ните болестни диагнози, начело с 
най-значимите в социално отноше-
ние (сърдечно-съдови, онкологич-
ни, психични, метаболитни и пр.) 
са всъщност идиопатични, тоест 
с неизвестен първопричинител! 
Тук съзнателно ще се въздържа и 
няма да коментирам безспорната 
роля на отслабената имунна сис-
тема като предпоставка за въз-
никване на този синдром, няма да 
лансирам и възможните връзки на 

(„Л-Л”) с по-близките или 
по-далечни инфекциозни 
заболявания като нокар-
диоза, риноспоридиоза 
или актиномикоза, както 
и сложните зависимости 
между инфекциозните и 
генетичните фактори... 
Това ще оставя в ръцете 
на бъдещия изследова-
телски екип – идеята си 

струва труда, парите, очакванията!
Както вече стана дума, според амери-

кански учени синдромът Левандовски - 
Лутц се предизвиква от човешки папило-
ма вирус. Това твърдение обаче се нуж-
дае от солидни анализи и доказателства, 
каквито не се срещат в медицинските 
информационни източници. Дори руският 
академичен „Большой медицинский 
словарь“, който отделя доста внимание 
на хипотезата за вирусния (HPV) и гене-
тичен произход на хиперепидермалната 
дисплазия веруциформис, признава не-
двусмислено, че това болестно състоя-
ние се отличава с „неясна етиология“!

Атанас ЦОНКОВ
Медицински консултант на  

в. „Лечител“

Ще разбулим ли мистерията на Човека дърво?

Вестник „Лечител“ (компания „АВС 
– Атанас Цонков“) набира специалисти 
и други доброволци за сформиране на 
екип, който да изследва етиологията, 
епидемиологията, диагностиката и те-
рапията на синдрома Левандовски 
- Лутц (Човека дърво). Евентуалните 
бъдещи проучвания на този синдром 
ще дадат отговор и на множеството 
други медицински загадки, попадащи 
засега в графа: „неясни и/или идиопа-
тични диагнози“ и „нелечими забо-
лявания“.

Така проектът засяга фактически 
почти всяко семейство на земята. 

Набирането на кандидати – до 1 юни 
2016 г. Начало на изследователската 
работа – евентуално от 1 септември 
2016 г.

Този текст е адресиран не само до 
съответните медицински, администра-
тивни и политически институции и орга-
низации, но и до всеки любознателен, 
предприемчив и способен специалист - 
инфектолог, дерматолог, имунолог, ми-
кробиолог, вирусолог, генетик, онколог, 
патолог, пулмолог... И до всеки инициа-
тивен, полезен неспециалист.

За контакти:
тел.: 02/953 27 45
e-mail: info@lechitel.bg

Проект за здраве

Атанас Цонков

Феликс Левандовски Вилхем Лутц


