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Tény
Az egészség
bizalom kérdése

KUTATÁSI
EREDMÉNYEINK

A prosztatarák a férfiak körében
a daganatos megbetegedések
fő fajtája; élete során minden
hatodik férfinál diagnosztizálják
ezt a problémát. A fejlett országokban a férfiaknál ez a második leggyakoribb, rákos megbetegedésekhez köthető halálok.
A becslések szerint évente 12
millió új prosztatarákos esetet
diagnosztizálnak.

Mikrotápanyagok
szinergiájával a
prosztatarák ellen
Jóllehet a szűrések segíthetnek a prosztatarák korai
diagnosztizálásában, a kezelési lehetőségek nagyon
korlátozottak. Ráadásul minden rákellenes terápiának
komoly mellékhatásai vannak, s nem hoznak valódi
gyógyulást. További akadályt jelent ezeknek a kezeléseknek az igen magas költsége is. Jelenleg az USAban a prosztatarák kezelésére költött éves kiadás
nagyjából 8,1 milliárd dollár. Ez a szám 2017-re várhatóan eléri majd a 18,6 milliárd dollárt is.
A műtét alkalmazásának lehetősége korlátozott. A
tesztoszteron működését gátló hormonális kezelés
növeli az impotencia, a hőhullámok, a mellnövekedés,
a csontritkulás és a májkomplikációk veszélyét. A
sugárterápiának változó sikere van, és új rákos megbetegedéseket is előidézhet.

Ez a keverék C-vitamint, zöldtea-kivonatot, szelént és
egyéb anyagokat is tartalmazott. Kimutattuk, hogy az
ezzel a mikrotápanyag-kombinációval történő étrendkiegészítés csaknem felével (47%) tudja csökkenteni a
húgyhólyag

húgyvezeték

prosztatamirigy

A természetes módszerek új, izgalmas lehetőségeket
nyitnak a prosztatarák kezelésében. Tanulmányoztuk
egy egyedi mikrotápanyag-kombináció hatását a
prosztatarák növekedésére és terjedési képességére.

A férfiak már azzal is jelentősen csökkenthetik a prosztatarák kockázatát, ha rendszeresen fogyasztanak vitaminban gazdag zöldségeket és gyümölcsöket.
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prosztatatumorok növekedését egerekben. A daganat
tömegének jelentős csökkenése mellett a tumor
kevésbé volt képes új ereket képezni, ami korlátozta a
rákos sejtek tápanyagellátását. Ennek eredményeként
azt tapasztaltuk, hogy a tápanyagkeverékkel kiegészített étrendű állatoknál a kontrollcsoporthoz képest
sokkal lassabb volt a prosztatarák-sejtek szaporodása
a daganatokban1.
A rák életveszélyes betegség, hiszen a más szervekre
való átterjedése és áttétképzése miatt képes legyőzni
a szervezetet. Nincs rendelkezésre álló megfelelő
hagyományos kezelés a metasztázisra (áttétképződés), s az ötéves túlélési arány az áttétes prosztatarák
esetében csupán 28%.
A metasztázis olyan sajátos enzimek segítségével
lehetséges, melyeket a rákos sejtek használnak a
környező kötőszöveti akadály elpusztítására, így utat
nyitva a szabad terjedésükhöz. A speciális kollagénbontó enzimek (mint például az MMP-9 és az uPA)
tevékenysége szorosan összefügg a rák agresszivitásával. Korábbi vizsgálataink igazolták, hogy a mikro-

tápanyag-kombináció 100%-ban képes gátolni ezeknek az enzimeknek a kiválasztását, s ezzel párhuzamosan növelni a természetes gátlószereik termelését.
Ráadásul ezek a mikrotápanyagok erősítik a kötőszövetet, ezáltal korlátozva a prosztataráksejtek terjedését.
A mikrotápanyag-szinergia – ellentétben a csak egyenként alkalmazott tápanyagokkal vagy a gyógyszerekkel – egyszerre többféle olyan mechanizmusra is képes
hatni, melyeket a rák használ fel a szervezet legyűrésére. Ez a stratégia megnehezíti a ráknak, hogy
legyőzze a kezelést vagy alkalmazkodjon hozzá, ami
gyakran előfordul a gyógyszeres megközelítéseknél.
A prosztatarákkal kapcsolatos legköltséghatékonyabb
alternatívákról szóló folyamatos viták során ki kell
értékelni a mikrotápanyag-szinergiát is mint egy
biztonságos, megfizethető és hatékony kezelési
módot a férfiak millióinak világszerte.

1 MW Roomi, et al., In vivo 19: 179-184 (2005)

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. 6510
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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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