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KUTATÁSI
EREDMÉNYEINK

Az artritisz vagy ízületi fájdalom a
közhiedelemmel ellentétben nem
kizárólag az idősek betegsége. Az
USA-ban az artritiszes betegek több
mint kétharmada 65 év alatti, és vannak köztük gyermekek is. Jelenleg
57 millió amerikai felnőtt szenved
ebben a betegségben, és ez a szám
2030-ra várhatóan 67 millióra növekszik majd. A becslések szerint világszerte több mint a férfiak 10%-ának
és a nők 18%-ának van tünetekkel is
járó oszteoartritisze.

artritisz:

a mikrotápanyagok
szinergiája jót tesz
a fájó ízületeknek
Számos betegség okozhat bizonyos típusú ízületi
fájdalmat, azonban a térd- és a csípőízületek oszteoartritisze (porckopása) – ami az elhasználódás következménye – az ízületi fájdalmak leggyakoribb
oka. Bár a nők és az idősebbek hajlamosak az oszteoartritiszre, az elhízás, a sérülések és az ismétlődő
stressz növeli a kockázatot. Nincs hiány a betegségre
kapható vénynélküli és receptre kapható fájdalomcsillapítókból, de sajnos mindegyiküknek súlyos mellékhatásai vannak, és rendkívül veszélyesek – különösen az idősekre nézve. Az egyik ilyen fájdalomcsillapítót, a Vioxxot 2004-ben visszahívták a piacról
szívroham és agyvérzés általi halál megnövekedett
kockázata miatt. A legtöbb általánosan használt fájdalomcsillapító – melyeket nemszteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerekként (NSAID) ismerünk – kapcsolatban van a vérzés és életveszélyes szívrendellenességek (pl. a pitvarfibrilláció) megnövekedett kockázatával.

Az ízületek egészséges működéséhez az egészséges
kollagén és kötőszövet a kulcs. Ebből épül fel a porc
és a csont, és ez a szinoviális (ízületi) folyadék egyik

artritisz

normál ízület
csont
csont- és
porckárosodás

porc
duzzadt,
gyulladt ízület
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a mikrotápanyagok szinergiája jót tesz a fájó ízületeknek
összetevője, ami megolajozza az ízületeket. Termelése olyan mikrotápanyagoktól függ, melyeket szervezetünk nem képes előállítani, mint pl. a C-vitamintól és a B6-vitamintól, a lizintől, a prolintól és
másoktól. Ezen mikrotápanyagok és a rendszeres
testmozgás hiányában krónikus gyulladás alakulhat
ki, mely ízületi fájdalmakat okozhat.
In vivo vizsgálataink1 során kimutattuk, hogy a mikrotápanyagok megfelelő kombinációja hatékonyan
csökkenthet számos gyulladásmarkert. Többek között a kimondottan agresszív COX-2 enzimet is,
mely a gyulladások elterjedését segíti elő. A mikrotápanyagok ezt az enzimet 90%-kal csökkentik.
A már említett Vioxx, melyet halálos mellékhatásai
miatt vontak ki a piacról, egy mesterséges COX-2
gátló volt. Mi viszont bebizonyítottuk, hogy a mikrotápanyagok ugyanolyan jó eredményeket képesek nyújtani anélkül, hogy káros mellékhatásokat
okoznának.
Egy előzetes klinikai vizsgálatot2 is elvégeztünk,
hogy tanulmányozzuk a mikrotápanyagos étrendkiegészítés hatásait az artritiszben szenvedő (45
és 84 év közötti) betegekre nézve. Egy speciális
mikrotápanyag-kombinációval történő étrend-kiegészítés 6 hónapja után a betegek 50%-ánál je-

lentős javulás mutatkozott a betegségüket illetően.
Ezt röntgenvizsgálatok is megerősítették. Ráadásul
a gyulladást jelző C-reaktív fehérje (CRP) szintje
30%-kal csökkent.
Az artritisz világszerte a munkaképtelenség
vezető oka; gyakrabban, mint a szívbetegségek, a rák vagy a cukorbetegség. Az oszteoartritisz elleni szerek globális piaca 2016-ig várhatóan 5,5 milliárd dollárra fog nőni. Ennek
tudatában az egyszerű, biztonságos és hatékony mikrotápanyagos étrend-kiegészítés és
az egészséges életmód együtt minden bizonynyal könnyebb és jobb módja annak, hogy az
artritiszes betegek életminősége javuljon.
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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.”
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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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