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Tény
Az egészség
bizalom kérdése

KUTATÁSI
EREDMÉNYEINK

Az egész év során életkortól
függetlenül sokan szenvednek allergiától, még ha időben nem is feltétlen mindenki
egyszerre. Az asztma az egyik
leggyakoribb krónikus betegség: csak az Egyesült Államokban 7 millió gyermeket és 32
millió felnőttet érint, világszerte pedig 235 millió ember
szenved asztmában. Az ezzel
összefüggő halálesetek száma
eléri a 180 ezret évente.

Mikrotápanyagszinergia segíthet
az asztmásoknak
Az asztmás rohamot súlyos és visszatérő köhögés, sípoló légzés és légszomj jellemzi. A következmények
az enyhétől akár az életveszélyesig is terjedhetnek.
Megközelítőleg minden 12. amerikai szenved ebben a
betegségben, melynek előfordulása az 1980-as évek
eleje óta 60%-kal nőtt. Ez tehát nem kizárólag az adott
illető baja, hanem jelentős népegészségügyi probléma
és hatalmas pénzügyi teher is egyben. A U.S. Centers
of Disease Control szerint az asztmás betegek ellátásának éves költsége több mint 56 milliárd dollár. Ez
magában foglalja a kórházi látogatásokat, a kezelés
költségeit és a kimaradt munkanapokat is. Mindazonáltal az ilyen hatalmas kiadások ellenére a hagyományos asztmaellenes kezelés csak tüneti javulást nyújt.

Számos tényező válthat ki asztmás rohamot: fertőzés,
gyulladás és szennyező anyagokra adott allergiás reakciók. A légutakat (hörgőket) bélelő simaizomsejtek
– válaszul az ilyen ingerlő hatású anyagokra – összehúzzák és korlátozzák a légáramlást, ezáltal légzési
nehézséget okozva.

Az asztma a légutak egyik leggyakoribb betegsége, több
millió – főleg szennyezett levegőjű városokban lakó – ember
szenved tőle.
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Mikrotápanyag-szinergia segíthet az asztmásoknak
Megvizsgáltuk1, hogy a mikrotápanyagok speciális keveréke hatással lehet-e a hörgők simaizomsejtjeinek
különböző allergiás ingerekre (pl. hisztamin, bakteriális fehérjék és gyulladást okozó vegyi anyagok) adott
válaszára. Azt tapasztaltuk, hogy a mikrotápanyagkeverék minden esetben jelentősen gátolta a simaizomsejtek összehúzódását. Az egyes tápanyagok (Cvitamin, lizin, prolin és mások) mindegyike segített
megnyugtatni a simaizomsejteket. Azonban ezeket
kombinálva még nagyobb hatást lehetett elérni, mint
az egyes komponensekkel egyenként. Ez is jól mutatja
a mikrotápanyag-szinergia fontosságát.

A Global Initiative for Asthma minden év május
első keddjén rendezi meg az asztma világnapját,
hogy felhívja a figyelmet a betegségre és hogy
javuljon az asztmások ellátása. A 2014. május
hatodikai esemény témája: „Az asztma kontrollálható”. Az eredményeink pontosan ezt bizonyítják. Egy egyszerű mikrotápanyagos étrendkiegészítéssel milliónyi asztmás beteg enyhítheti a tüneteit úgy, hogy közben sem az egészségét, sem a pénztárcáját nem terheli meg
gyógyszerekkel.

Végeztünk egy kisebb klinikai próbavizsgálatot2 is 45
és 75 év közötti asztmás betegekkel. Ezek a betegek
három hónapig kaptak egy speciális mikrotápanyagkombinációt, és időről időre légzésfunkciós vizsgálatoknak vetettük alá őket. A harmadik hónap végére
minden betegnek megnövekedett a tüdőkapacitása,
sokaké majdnem duplája volt a vizsgálat kezdete
előtti értéknek.

Ref.:
1. V. Ivanov et al., American College of Nutrition 45th Annual
Meeting, Sept, 2005

2. Cellular Health Communication, Vol 1, No. 1, 2001

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. 6516
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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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