Ważna informacja zdrowotna dla wszystkich

Rak prostaty może reagować na synergię
mikroskładników odżywczych
Rak prostaty jest jednym z głównych nowotworów u mężczyzn; w ciągu całego życia u co szóstego mężczyzny rozpozna się tę chorobę. W krajach rozwiniętych jest drugą
najczęstszą przyczyną zgonów związanych z rakiem u
mężczyzn. Szacunkowo 12 milionów nowych przypadków
raka prostaty rozpoznaje się każdego roku.

Mimo, że badania przesiewowe mogą pomóc we wczesnej
diagnostyce raka gruczołu krokowego, możliwości jego leczenia są bardzo ograniczone. Co gorsza, każdy rodzaj leczenia raka ma poważne efekty uboczne i nie gwarantuje
wyleczenia. Dodatkową barierą jest bardzo wysoki koszt tych
zabiegów. Aktualnie w USA wydatki na leczenie raka prostaty
wynoszą 8,1 miliardów dolarów rocznie. Przewiduje się, że
w 2017 roku wydatki te osiągną 18,6 miliardów dolarów.
Chirurgia ma tu ograniczone zastosowanie. Hormonalne leczenie, które blokuje działanie testosteronu zwiększa ryzyko impotencji, uderzeń gorąca, rozwoju piersi, osteoporozy i komplikacji
w funkcjonowaniu wątroby. Radioterapia nie zawsze kończy się
powodzeniem i może wywołać nowe nowotwory.
Metody naturalne otwierają nowe ekscytujące możliwości leczenia raka prostaty. Badaliśmy wpływ określonej kombinacji
mikroskładników odżywczych, w tym witaminy C, ekstraktu
z zielonej herbaty, selenu i innych na rozwój raka prostaty i
jego zdolność do rozprzestrzeniania się. Wykazaliśmy, że suplementacja tą mieszanką mikroskładników odżywczych
może zmniejszyć wzrost guzów prostaty u myszy prawie o
połowę (47%). Temu istotnemu zmniejszeniu masy guza towarzyszy mniejsza zdolność do tworzenia się naczyń krwionośnych w guzach, a w konsekwencji ograniczenie dopływu
substancji odżywczych dla komórek rakowych. W rezultacie
zaobserwowaliśmy znacznie wolniejsze namnażanie się komórek rakowych w nowotworach gruczołu krokowego u
zwierząt dokarmianych tą mieszanką składników odżywczych w porównaniu do grupy kontrolnej1.
Rak jest chorobą zagrażającą życiu, ponieważ może opanować organizm poprzez rozprzestrzenienie się i przerzuty do
innych narządów. Nie ma zadowalającej konwencjonalnej
metody leczenia przerzutów raka i pięcioletnia przeżywalność
osób z przerzutami raka prostaty wynosi zaledwie 28%.

Przerzut raka jest możliwy dzięki specyficznych enzymom,
które komórki nowotworowe stosują do zniszczenia bariery
otaczającej je tkanki łącznej, torując sobie drogę do rozprzestrzeniania się. Aktywność specyficznych enzymów trawienia
kolagenu, takich jak MMP-9 i uPA, jest związana z agresywnością nowotworu. Nasze wcześniejsze badania wykazały, że
mieszanka mikroskładników odżywczych może hamować
wydzielanie tych enzymów w 100% i równolegle zwiększyć
wytwarzanie naturalnych inhibitorów. Ponadto te mikroskładniki odżywcze mogą wzmocnić tkankę łączną, ograniczając
rozprzestrzenianie się komórek raka prostaty.
Synergia mikroskładników odżywczych, w przeciwieństwie
do pojedynczego składnika odżywczego lub leku, może jednocześnie wpływać na wiele mechanizmów rozprzestrzeniania się raka. Strategia ta ogranicza zdolność nowotworów do
adaptacji i niepoddawania się terapii, co jest częste w przypadku metod farmaceutycznych. Trwająca debata na temat
najbardziej skutecznych metod leczenia raka prostaty powinna uwzględnić potrzebę oceny synergii mikroskładników
odżywczych jako bezpiecznej, niedrogiej i skutecznej możliwości leczenia dla milionów ludzi na całym świecie.
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Strona aktualności Nauki o zdrowiu
Niniejsza informacja jest dostarczana dzięki uprzejmości Instytutu
Badawczego dr Ratha. Kierowany przez dwóch byłych współpracowników dwukrotnego laureata Nagrody Nobla Linusa Paulinga
(zm. w 1994 r.), Instytut ten stał się liderem przełomowych badań
nad naturalnymi metodami ochrony zdrowia w zakresie raka, chorób układu krążenia i innych powszechnych chorób. Instytut jest
jednostką w 100% zależną od niedochodowej Fundacji Dr. Ratha.
Przełomowy charakter tych badań stanowi zagrożenie dla liczonego
w miliardach dolarów, farmaceutycznego "biznesu zarabiania na
chorobie." Nie jest zaskoczeniem, że przez wiele lat lobby farmaceutyczne atakowało Dr Ratha i jego zespół badawczy, próbując
wyciszyć ich przesłanie. Nadaremnie. Podczas tej bitwy dr Rath stał
się znanym na całym świecie zwolennikiem medycyny naturalnej
mówiąc: "Nigdy w historii medycyny naukowcy nie byli tak zaciekle
atakowani za swoje odkrycia. To nam przypomina, że zdrowie nie
jest nam dane dobrowolnie, ale musimy o nie walczyć."
Możesz wydrukować kopie tych Aktualności ze strony:
www4pl.dr-rath-foundation.org/research_news/index.html,
i podzielić się nimi ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi. Bezpłatna
kopia pełnego tekstu opisanego tu badania jest dostępna pod
adresem: www.drrathresearch.org/pub/pdf/hsns1412.pdf,
którym również możesz podzielić się ze swoim lekarzem.
www.DrRathResearch.org
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