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Tény
Az egészség
bizalom kérdése

KUTATÁSI
EREDMÉNYEINK

A tüdőrák, mely világszerte
a daganatos megbetegedések leghalálosabb formája,
2008-ban minden ötödik
(1,38 millió) rák okozta
halálesetért volt felelős1.
2012-ben mintegy 1,8 millió
új tüdőrákos esetet diagnosztizáltak.

Kutatás bizonyítja:

A mikrotápanyagok
szinergiája segíthet a
tüdőrákban szenvedőknek
A jelenlegi terápiák hatástalanok, erősen mérgezőek,
s a betegeknek több mint fele a diagnosztizálása
utáni egy éven belül meghal. A mindössze 3,5%-os
ötéves túlélési arány nem javult az évtizedek során.
Éppen ezért sürgősen szemléletváltás szükséges a
rákkutatás terén, s új, eredeti és biztonságosabb
megközelítéseket kell kidolgozni.

nek az alkalmazása károsodott immunrendszerű
egereknél a tüdőtumor növekedését 44-47%-kal
gátolta2, és megelőzte az uretán – néhány élelmiszerben fellelhető karcinogén anyag – által kiváltott
tüdődaganatokat3.

Kutatásunk valós lehetőséget kínál a tüdőrák és
más ráktípusok természetes megfékezésére. Egy
szinergikus mikrotápanyagkeverék segítségével
egyszerre tudtunk különféle rákmechanizmusokra
hatni, különösképpen a rák terjedésére és az áttétképződésre.
Dokumentáltuk, hogy a C-vitamin a lizin és prolin
nevű aminosavakkal, az N-acetil-ciszteinnel, a zöldtea-kivonattal (EGCG) és más mikrotápanyagokkal
együtt képes visszafogni a különböző típusú tüdőráksejtek terjedését azáltal, hogy gátolja a test
szövetein való áthatoláshoz szükséges enzimeknek
a kiválasztását. Ennek a táplálékkiegészítő keverék-

A képen sárgával jelölt tüdőrák világszerte évente közel
1,4 millió ember halálát okozza.
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A mikrotápanyagok szinergiája segíthet a tüdőrákban szenvedőknek

A média igen ritkán számol be a rákkutatás terén
elért eredményeinkről, valamint arról a sok más tanulmányról, amely dokumentálja a természetes vegyületek jótékony hatásait. Bezzeg amikor egy friss svéd
kutatás azt találta, hogy az E-vitamin és az N-acetilcisztein (NAC) megkönnyítheti a tüdőrák fejlődését,
az nagy visszhangot kapott. Az eredményeket arra
használják, hogy elriasszák az embereket az antioxidánsok használatától. A tanulmány jó példa arra,
amikor leegyszerűsített kutatásokat használnak a félelemkeltésre (olyan állatmodellt alkalmaztak, amely
nem igazán hozható párhuzamba az emberi tüdőrákkal); és a kapott eredményeket azok tényleges
megértése nélkül emberekre vetítik ki. Ráadásul a
tanulmány során szintetikus E-vitamint teszteltek,
rendkívül magas dózisban (1650 IU/nap), ami feltételezhetősen anyagcsere-egyensúlyhiányt vált ki. Ezen
kívül a magas glutation szintet eredményező jókora
NAC dózisok lenyomhatták a sejten belül a C-vitamin
mennyiségét, pedig a megfelelő C-vitaminszint hatékony fegyver lenne a rákos sejtekkel szemben. A tanulmány természetesen nem ezt a nézőpontot vallja
magáénak. Ez egy jó példája annak, hogyan használja
ki a gyógyszerlobbi az emberek félelmét, hogy korlátozza a természetes, nem szabadalmaztatható

megközelítések elterjedését, melyek komoly veszélyt
jelentenek az egészségügyi monopóliumok és a több
milliárd dolláros szintetikus gyógyszerpiac számára.
Innovatív kutatási megközelítésünk igazolta, hogy
a speciális kombinációkban használt mikrotápanyagok igen jelentősek a tüdőrák elleni küzdelemben.
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Fontos egészségügyi ismeretek mindenkinek
Ezeket a tudnivalókat Ön a Dr. Rath Kutatóintézet jóvoltából olvashatja. A kétszeres Nobel-díjas Linus Pauling
(+1994) két volt munkatársa által vezetett intézetünk
jelentős szerepre tett szert a természetes egészséggel
kapcsolatos kutatás terén, amely magában foglalja a
rák, a szív- és érrendszeri betegségek és más gyakori
betegségek kutatását. Az intézet 100%-ban a nonprofit
Dr. Rath Egészségalapítvány leányvállalata.
Ennek a kutatásnak az úttörő jellege veszélyezteti a
gyógyszeripar több milliárd dolláros „betegségüzletét”.
Ezért aztán nem meglepő, hogy az évek során a gyógyszerlobbi támadást indított Dr. Rath és kutatócsoportja
ellen, hogy elhallgattassa ezt az üzenetet. Hiába. A küzdelem során Dr. Rath nemzetközileg elismert szószólója
lett a természetes egészségnek. Egyik nyilatkozatában
így fogalmazott: „Az orvostudomány történetében
soha nem támadtak ilyen kíméletlenül kutatókat a felfedezéseikért. Ez arra figyelmeztet bennünket, hogy az
egészséget nem adják nekünk ingyen, meg kell küzdenünk érte.”
Art.-Nr. 6504
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• Hírlevelünket az alábbi honlapról ki is lehet nyomtatni:
http://www4hu.dr-rath-foundation.org/research_
news/index.html Ezeket megoszthatja a barátaival,
kollégáival.
• Ezek az ismeretek tudományos kutatási eredményeken
alapulnak. Nem céljuk helyettesíteni a betegségek
kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére vonatkozó orvosi konzultációt.
• © 2014 Dr. Rath Kutatóintézet | Santa Clara, Kalifornia, USA. | Bátorítjuk Önt ennek a hírlevélnek a terjesztésére, feltéve, hogy tartalma változatlan marad.
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