Ważna informacja zdrowotna dla wszystkich

Synergia mikroskładników odżywczych może
pomóc w astmie
Przy niewielkich wahaniach sezonowych, wiele osób w różnym wieku cierpi z powodu ataków astmy przez cały rok.
Astma jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych i w
Stanach Zjednoczonych dotyka 7 milionów dzieci oraz 32
mln dorosłych. Na całym świecie 235 milionów osób choruje na astmę i związana z nią liczba zgonów osiąga 180.000
rocznie.

Atak astmy objawia się poważnymi i powtarzającymi się napadami kaszlu oraz dusznością i świszczącym oddechem, a jej
skutki bywają różne: od drobnych podrażnień do wyniszczającej lub nawet zagrażającej życiu choroby. W przybliżeniu
jeden na 12 Amerykanów cierpi z powodu astmy, a częstość
jej występowania wzrosła o 60% od wczesnych lat 80-tych.
Jest to zatem nie tylko choroba jednostki, ale istotny problem
zdrowia publicznego i ogromne obciążenie finansowe. Według
Amerykańskiego Centrum Zwalczania Chorób roczne wydatki
na leczenie astmy przekraczają 56 mld dolarów; obejmuje to
wizyty w szpitalu, koszty leczenia oraz stracone dni robocze.
Tym niemniej, mimo tak ogromnych wydatków, konwencjonalne leczenie astmy oferuje jedynie osłabienie jej objawów.
Istnieje wiele czynników, które mogą wywołać atak astmy; są
to infekcje, stany zapalne i reakcje alergiczne na zanieczyszczenia. W reakcji na takie czynniki drażniące, komórki mięśni
gładkich wyścielających drogi oddechowe (oskrzela) kurczą
się i ograniczają przepływ powietrza, co powoduje trudności
w oddychaniu.
Nasze badania1 dotyczyły kwestii, czy specyficzna mieszanka
mikroskładników odżywczych może wpływać na reakcję ludzkich komórek mięśni gładkich oskrzeli na różne bodźce alergiczne, takie jak histamina, białka bakteryjne i chemikalia
wywołujące stany zapalne. Zaobserwowaliśmy, że mieszanka
mikroskładników odżywczych istotnie hamowała skurcz
mięśni gładkich we wszystkich przypadkach. Każdy z poszczególnych składników odżywczych (w tym witamina C, lizyna,
prolina i inne) pomagał rozluźnić komórki mięśni gładkich.
Jednakże ich łączny wpływ był większy niż działanie każdego
z tych składników oddzielnie – co uwydatnia znaczenie synergii mikroskładników odżywczych.
Przeprowadziliśmy również małe pilotażowe badanie kliniczne2 chorych na astmę (45-75 lat). Pacjenci ci pobierali specyficzną kombinację mikroskładników odżywczych przez

okres trzech miesięcy i byli okresowo poddawani testom płucnym. Pod koniec trzech miesięcy u wszystkich pacjentów wystąpiło zwiększenie pojemności płuc, a u wielu odnotowano
prawie dwukrotnie większą pojemność płuc w stosunku do wyników pomiarów przed rozpoczęciem badania.
Co roku pierwszy wtorek maja jest obchodzony jako "Światowy Dzień Astmy", który jest organizowany przez Światową
Inicjatywę Zwalczania Astmy dla zwiększenia świadomości
istnienia i poprawy leczenia astmy. Tematem tegorocznej imprezy 6 maja jest „Możesz zwalczyć swoją astmę”. Nasze wyniki dowodzą właśnie tego. Dzięki zwykłej suplementacji
mikroskładnikami odżywczymi miliony osób cierpiących na
astmę mogą osłabić objawy astmy bez ryzyka dla ich zdrowia
lub wysokich kosztów leków farmaceutycznych.

1.V. Ivanov et al., American College of Nutrition 45th Annual Meeting,
Sept, 2005
2.Cellular Health Communication, Vol 1, No. 1, 2001

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/hsns1418.pdf,
którym również możesz podzielić się ze swoim lekarzem.
www.DrRathResearch.org
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