III.

Date ştiinţifice care fac
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revoluţionară să fie
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Victorie asupra cancerului! – Partea 1:

Să facem inimaginabilul posibil

Introducere de Dr. Niedzwiecki
Cancerul este unul dintre cele mai provocatoare proiecte pentru
un om de ştiinţă – el a fost marcat de multe decenii de speranţe
neîmplinite şi idei care au mers pe drumuri fără ieşire. Totuşi, cercetarea în domeniul cancerului bazată pe noul concept al Dr.Rath
a fost unul din cele mai recompensatoare proiecte din întreaga
mea activitate ştiinţifică.
Înainte de a mă alătura Dr. Rath, am lucrat la descifrarea multor
aspecte biologice care fac ca organismul nostru să fie atât de
unic. Printre acestea am studiat modul în care este construit ”software-ul” nucleului celular, cum se multiplică celulele şi ce se
întâmplă când ele îmbătrânesc. Am avut noroc să fac cercetări
asupra acestor aspecte în cadrul unor instituţii prestigioase din
SUA şi Canada şi să colaborez cu doi laureaţi ai Premiului Nobel.
Totuşi, cea mai remarcabilă călătorie ştiinţifică a început atunci
când am început să lucrez împreună cu Dr.Rath, adică acum mai
bine de două decenii. Mi-a fost clar de la bun început că el avea
un mod aparte, diferit de al tuturor celorlalţi, de a privi lucrurile şi
de a vedea în ele ceva ce nimeni altcineva nu putea vedea.

Împreună cu Dr.Rath în ”zilele de început” ale cercetărilor noastre în 1991.
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Ideile sale erau provocatoare, dar în acelaşi timp rămâneau simple în explicarea
proceselor complexe.
În 1999, când am pus bazele propriului
nostru Institut de cercetare pe care
Dr.Rath m-a invitat să îl conduc, i-am
rugat pe câţiva dintre foştii mei colegi să
ni se alăture. Datorită primilor pionieri ai
cercetării despre cancer, Dr. Shrirang
Netke şi mai târziu Dr. Waheed Roomi,
am putut avansa foarte rapid cu aceste
cercetări. În 2001 deja ştiam că direcţia
indicată de conceptul Dr. Rath era corectă. Prima noastră provocare a fost să identificăm cel mai eficient grup de substanţe naturale care putea limita invazia celulelor canceroase în organism.
Până astăzi am publicat peste 60 de lucrări pe această temă, am
participat susţinând prezentări la multe conferinţe ştiinţifice din
SUA şi alte ţări, am scris capitole de cărţi şi am colaborat cu alte
grupuri ştiinţifice în domeniul cancerului şi în alte proiecte.
Suntem mândri de faptul că mulţi studenţi care au participat la
proiectele de cercetare desfăşurate în laboratoarele noastre au
putut vedea cu ochii lor efectele puternice ale micronutrienţilor în
diferite feluri de cancer. Mulţi dintre aceşti tineri îşi continuă studiile în şcoli medicale inclusiv Facultatea de Medicină de la Yale şi
alte universităţi de prestigiu. Ei formează o nouă generaţie de
medici care vor avea o privire nepărtinitoare asupra abordărilor
naturale cu bază ştiinţifică, în demersul lor de a-şi ajuta pacienţii.
Ca echipă de cercetare, suntem propulsaţi de idei mari şi de dorinţa de a face ca întreaga omenire să beneficieze de rezultatele
muncii noastre.
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Ce veţi afla în acest capitol
În acest capitol vă vom împărtăşi mai multe informaţii tulburătoare despre uluitoarea posibilitate de a obţine în sfârşit victoria asupra cancerului. Vom afla că:
• Pe lângă mecanismul invaziei celulelor canceroase, există şi alte
procese celulare cheie care determină cursul bolii canceroase;
• În afară de vitamina C şi lizină, există şi alţi micronutrienţi importanţi capabili să blocheze natural aceste mecanisme ale bolii;
• Toţi aceşti micronutrienţi lucrează în sinergie, deci ca o echipă,
sporindu-şi astfel eficienţa în controlul cancerului.
Mai mult decât atât, pe următoarele pagini vă vom prezenta un
mare număr de dovezi ştiinţifice despre posibilitatea de a controla cancerul pe cale naturală.
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Cunoaşterea acestor informaţii deschide drumul
spre o lume fără cancer
pentru generaţiile viitoare
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Ştiinţa cancerului pe înţelesul tuturor
Acest capitol este despre ştiinţă – ştiinţa bolii şi ştiinţa vieţii. Aţi
putea spune: „Nu sunt om de ştiinţă, de ce m-aş obosi să citesc
acest capitol şi să fac mari eforturi ca să-i înţeleg conţinutul?”
Trebuie însă să vă spunem că o condiţie preliminară pentru controlul cancerului este ca atât cititorii noștri – alături de familia și
copiii lor – cât și milioanele de oameni din întreaga lume să înţeleagă aceste lucruri.
Această înţelegere a bazei controlului natural al cancerului este
importantă pentru fiecare persoană, pentru a putea lua decizii în
cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte propria sănătate. Acest
lucru este crucial, nu numai în cazul în care sunteţi afectaţi de
boală – ci şi dacă doriţi să o preveniţi de la bun început.
Mai mult, această nouă înţelegere vă va proteja, ajutându-vă să
nu cădeţi pradă intereselor economice care prosperă pe seama
perpetuării epidemiei de cancer ca piaţă globală a medicamentelor brevetate folosite în chimioterapie.
Nouă ne-a fost clar încă de acum două decenii că descoperirea pe
care v-am împărtăşit-o în capitolul precedent, dacă s-ar confirma,
ar însemna victoria împotriva epidemiei de cancer – şi deci un progres semificativ pentru întreaga omenire.
În următoarele pagini vă vom împărtăşi câteva exemple de testare ştiinţifică, comprehensivă şi riguroasă, desfăşurată la institutul
nostru de cercetare în decursul deceniului trecut.
Pentru fiecare dintre experimentele descrise aici, veţi găsi o trimitere la publicaţia ştiinţifică originală cu legături online suplimentare la sfârşitul acestui capitol.
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Trei etape ale confirmării ştiinţifice
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Mecanismele-cheie ale cancerului
Celulele canceroase utilizează diferite mecanisme pentru a creşte,
a se răspândi şi în ultimă instanţă a pune stăpânire pe întregul
corp:
1. Invazia celulelor canceroase şi metastazele. Cel mai critic
mecanism este abilitatea celulelor canceroase de a digera ţesutul conjunctiv care le înconjoară, deschizând astfel calea spre
creşterea invazivă şi formarea de metastaze în alte organe.
2. Multiplicarea celulelor canceroase şi creşterea tumorilor. O
trăsătură caracteristică a celulelor canceroase este o modificare a ”software-ului” biologic din miezul celulei (nucleu) care le
face nemuritoare. Acest lucru explică de ce celulele canceroase
se multiplică la nesfârşit – astfel mărind treptat dimensiunile
tumorilor şi în final acaparând întregul corp.
3. Formarea de noi vase de sânge care hrănesc tumoarea
(angiogeneză). Dacă tumoarea depăşeşte o anumită dimensiune, în mod normal 1/20 dintr-un inch (=2,5 cm), celulele canceroase nu se mai pot hrăni din interior. Astfel, creşterea tumorilor antrenează formarea de noi vase de sânge care furnizează
oxigen şi nutrienţi pentru ca ele să poată creşte în continuare.
Formarea acestor noi vase de sânge se numeşte ”angiogeneză”. Blocarea angiogenezei a devenit o ţintă importantă în cercetările anti-cancer la scară internaţională.
4. Inducerea morţii naturale a celulelor canceroase (apoptoză)
Ştim deja că celulele canceroase nu mor niciodată. Nemurirea
celulelor canceroase e provocată de o ”comutare” genetică în
nucleul celular. Corectarea acestei anomalii şi schimbarea
”comutatorului” induce moartea naturală a celulelor. Aceasta
este o condiţie preliminară pentru oprirea multiplicării continue a celulelor canceroase şi în final pentru restrângerea şi dispariţia tumorilor.
Blocarea eficientă chiar şi a numai a unuia singur dintre aceste
mecanisme poate fi suficientă pentru a controla cancerul.
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Ţinte celulare cheie pentru controlul
eficient al cancerului

2
4
3
1

1. Invazia celulelor canceroase şi metastaza
2. Multiplicarea celulelor canceroase / creşterea tumorilor
3. Formarea de noi vase de sânge în tumoare (angiogeneză)
4. Declanşarea morţii celulelor canceroase (apoptoză)
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Micronutrienţi-cheie în controlul
natural al cancerului
În capitolul precedent am aflat deja despre rolul cheie al vitaminei C şi lizinei în blocarea răspândirii celulelor canceroase.
Cercetarea noastră din decursul ultimului deceniu a arătat că și
alţi micronutrienţi specifici pot mări eficienţa acestor doi compuşi
naturali, în scopul controlării cancerului.
Această ”echipă” de micronutrienţi poate fi subdivizată conform
mecanismelor specifice de control al cancerului. De exemplu:
• Susţinerea producerii de ţesut conjunctiv şi menţinerea integrităţii şi stabilităţii acestuia: vitamina C, lizina, prolina, cuprul,
manganul.
• Inhibitorii procesului de digerare a ţesutului conjunctiv: lizina,
prolina, vitamina C, N-acetil-cisteina (NAC), ceaiul verde, seleniul.
• Inhibitorii procesului de formare de noi vase de sânge (angiogeneza): ceaiul verde, NAC.
• Factorii ce induc moartea celulelor canceroase (apoptoza):
vitamina C, ceaiul verde, NAC, seleniul, arginina, prolina.
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”Echipa” de micronutrienţi
testată în cazul cancerului

Vitamine
• Vitamina C

Aminoacizi
• L-Lizină
• L-Prolină
• L-Arginină
• N-Acetil L-Cysteină (NAC)

Polifenoli
• Extract de ceai verde (EGCG)
• Quercetin*

Minerale
• Seleniu
• Cupru
• Mangan

* S-a dovedit că Quercetin este o parte esenţială din sinergia nutrienţilor. De aceea, a fost inclus în experimentele
noastre curente.
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Eficienţă biologic crescută printr-un
”efort de echipă” al micronutrienţilor
(sinergia nutrienţilor)
În timpul ultimelor decenii, cercetarea anticancer a fost desfăşurată cu implicarea micronutrienţilor individuali (de ex. vitamina C,
administrată în doze mari) în aşa-numitele ”megadoze”.
Cercetarea noastră de peste un deceniu a creat o înţelegere
modernă asupra modului în care se poate maximiza eficienţa biologică a micronutrienţilor.
Principiul-cheie este ”sinergia”. Acest principiu este atât de important, încât trebuie să subliniem câteva dintre caracteristicile sale:
1. Sinergia este un principiu al vieţii. Multe componente biologice
lucrează împreună în interiorul celulelor pentru a obţine rezultatul biologic dorit.
2. Sinergia înseamnă că eficienţa acestui grup de componente
biologice ce lucrează împreună este mai mare decât suma părţilor sale componente.
3. În cazul proprietăţilor anti-cancer ale micronutrienţilor, principiul ”sinergiei” înseamnă că o cantitate mare dintr-o anumită
vitamină administrată individual este mai puţin eficientă
decât combinarea unor cantităţi moderate de micronutrienţi
selectaţi.
Acest principiu este ilustrat pe pagina alăturată şi vom reveni la el
pe parcursul acestui capitol.
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Principiul sinergiei

Vitamina C

+

Polifenoli

Beneficiile
sinergiei

Sinergia înseamnă mai mult decât suma
componentelor individuale

119

Victorie asupra cancerului! – Partea 1:

Să facem inimaginabilul posibil

Cum am dovedit că sinergia micronutrienţilor
împiedică distrugerea ţesutului conjunctiv – un pas
necesar pentru oprirea răspândirii cancerului

Foarfecă
biologică

Celulă canceroasă

Activator de plasminogen
(urokinază)

PRIMA DOVADĂ
Efectul micronutrienţilor în blocarea secreţiei de ”activator de
plasminogen” produsă de celulele canceroase

Deja ştim că agresivitatea (malignitatea) oricărui tip de celulă
canceroasă depinde de numărul de ”foarfeci biologice” produse
de acel tip de cancer. Astfel, pentru ca o încercare de blocare a
cancerului să fie încununată de succes, ea trebuie să aibă ca scop
inhibarea producţiei excesive şi necontrolate a acestor enzime de
digerare a colagenului (vezi Capitolul II).
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Foarfecă
biologică

Foarfecă
biologică

Metaloproteinaze
(MMP)

Digerarea ţesutului
conjunctiv (colagen)

A DOUA DOVADĂ
Efectul micronutrienţilor în blocarea secreţiei de metaloproteinaze (MMP) produse de celulele
canceroase

Pentru mai multe informaţii
despre această ilustraţie, vă
rugăm să revedeţi Capitolul II

Am testat efectul sinergiei micronutrienţilor pe cele mai importante două tipuri de enzime utilizate de celulele canceroase. Scopul nostru a fost acela de a demonstra că sinergia micronutrienţilor le poate inhiba pe ambele.
Prima enzimă cheie se numeşte ”activator de plasminogen de tip
urokinază (uPA)”, a doua este grupul ”metaloproteinazelor” (MMP2
şi MMP9). Rezultatele sunt prezentate în paginile următoare.
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Dovadă ştiinţifică:
Blocarea secreţiei de activator
de plasminogen (urokinază) produsă
de celulele canceroase umane
În cadrul acestui experiment, am testat dacă echipa noastră de
micronutrienţi este capabilă să inhibe secreţia de enzimă de tip
”foarfecă biologică” numită urokinază produsă de celulele de
cancer uman de prostată.
În acest scop, am folosit şase seturi ce conţineau un număr egal
de celule de cancer de prostată. Primul set nu conţinea micronutrienţi şi servea ca lot de control. Celelalte cinci seturi de celule au
fost puse (incubate) cu cantităţi din ce în ce mai mari de micronutrienţi.
În ziua următoare, am măsurat cantitatea de enzime de digerare
a colagenului de tip urokinază secretate de fiecare set de celule
expuse la cantităţi diferite de micronutrienţi.
Am descoperit că, cu cât era mai mare concentraţia de micronutrienţi, cu atât scădea producţia ”foarfecii biologice” urokinază
de către celulele de cancer de prostată.
Între timp, am confirmat acest efect al micronutrienţilor în multe
alte forme de cancer uman.
Aceasta înseamnă că – prin inhibarea secreţiei de urokinază –
micronutrienţii pot reduce capacitatea multor tipuri de cancer de
a se dezvolta, răspândi şi forma metastaze în alte organe.
Între timp, rezultatele acestor cercetări au fost confirmate şi de
alţi oameni de ştiinţă. Ei au demonstrat că metastaza cancerului
poate fi inhibată la şoarecii cărora le lipseşte enzima urokinază,
subliniind astfel importanţa acestei enzime în cancer.
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Secreţia ”foarfecii biologice”
Activator de plasminogen de tip urokinază

Micronutrienţii inhibă secreţia de ”foarfeci
biologice” de către celulele canceroase

Control

50

100

250

500

1000

Concentraţie de micronutrienţi
(micrograme/mililitru)

Cu cât concentraţia de micronutrienţi este mai mare,
cu atât enzimele produse de celulele canceroase vor
digera mai puţin colagenul din jur

Citiţi rezultatele complete ale studiului online la
http://www.drrathresearch.org/pub/voc/121
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Dovadă ştiinţifică:
Blocarea secreţiei de enzime de digerare
a colagenului (MMP) produse de celulele
canceroase umane
Aşa cum ştim deja, cel de-al doilea grup-cheie de enzime de digerare a colagenului produse de celulele canceroase se numeşte
metaloproteinază matricială (MMP) – două dintre acestea,
MMP2 şi MMP9 având cel mai critic rol în cancer.
Am dorit să demonstrăm că echipa de micronutrienţi definită este
de asemenea capabilă să inhibe producţia şi secreţia de ”foarfeci
biologice” MMP-2 şi MMP-9 de către celulele canceroase.
În acest scop, s-au folosit cinci seturi de test care conţineau un
număr egal de celule, de această dată provenind din cancerul de
vezică. Primul set nu conţinea supliment de micronutrienţi şi a
servit ca lot de control. Celelalte patru seturi au fost puse (incubate) în prezenţa unor cantităţi din ce în ce mai mari de micronutrienţi.
În ziua următoare am măsurat cantităţile de enzime MMP-2 şi
MMP-9 secretate de fiecare set de celule care fuseseră expuse la
cantităţi diferite de micronutrienţi. Rezultatele sunt prezentate
pe pagina alăturată.
Ca şi în experimentul precedent cu urokinaza, am descoperit că
micronutrienţii pot inhiba şi secreţia de enzime ”foarfeci” MMP.
Este important de observat că în acest caz micronutrienţii în cantităţi moderate şi mari au putut opri complet secreţia ambelor
enzime MMP de către celulele canceroase.
Între timp am putut confirma acest efect al micronutrienţilor în
peste 40 de tipuri de cancer uman.
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Micronutrienţii inhibă secreţia
de ”foarfeci biologice” (MMP) de către
celulele canceroase umane.

Cantitate de enzime MMP secretate

MMP-2
MMP-9

Control

10

50

100

500

Concentraţie micronutrienţi
(micrograme/mililitru)

Cu cât concentraţia micronutrienţilor creşte, cu
atât scade capacitatea enzimelor secretate de celulele
canceroase de a distruge colagenul din jur.
Citiţi rezultatele complete ale studiului online la
• http://www.drrathresearch.org/pub/voc/123
• http://www.drrathresearch.org/pub/voc/124
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Testarea abilităţii micronutrienţilor
de a inhiba invazia celulelor canceroase
Următoarea întrebare a fost dacă nu cumva echipa de micronutrienţi nu doar blochează enzimele tip ”foarfecă” ci ar putea
chiar să împiedice celulele canceroase să-şi croiască drum prin
ţesutul conjunctiv pentru a invada alte organe.
Pentru a studia această întrebare decisivă fără a lăsa loc de ambiguităţi, am pus la punct un sistem de testare care copiază situaţia
care are loc în corpul uman, din punct de vedere al componentelor procesului (ilustrat pe pagina alăturată):
• Flacoanele de test au fost umplute cu o soluţie lichidă ce imită
fluidul din corpul uman
• Compartimentul de sus al acestui flacon a fost despărţit de
compartimentul de jos printr-o membrană de ţesut conjunctiv
numită Matrigel.
• Compartimentele de sus ale flacoanelor conţineau un număr
egal de celule canceroase umane.
Singura diferenţă dintre flaconul A şi flaconul B a fost prezenţa
micronutrienţilor, care au fost adăugaţi numai în flaconul B.
Din experimentele anterioare ştiam că celulele canceroase sunt
capabile să treacă cu uşurinţă prin membrana de ţesut conjunctiv
care separă compartimentele şi ele pot fi găsite – şi numărate –
de cealaltă parte a membranei. În general, cu cât un tip de cancer
este mai agresiv, cu atât se găsesc mai multe celule canceroase de
cealaltă parte a membranei.
Printr-o serie extensivă de experimente am reuşit să demonstrăm că
echipa de micronutrienţi a fost capabilă să blocheze toate tipurile
de cancer testate, împiedicându-le să treacă prin ţesutul conjunctiv.
În următoarele pagini vă vom arăta în mai mare detaliu unele dintre rezultatele acestor cercetări.

126

Capitolul III − Date ştiinţifice care fac ca această descoperire revoluţionară să fie ireversibilă

Testarea invaziei celulelor canceroase

STOP

A

B

Micronutrienţii împiedică celulele canceroase
să migreze prin ţesutul conjunctiv
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Dovadă ştiinţifică:
Micronutrienţii inhibă invazia
de celule canceroase umane
Fibrosarcomul este o formă frecventă de cancer al ţesutului conjunctiv. Acest tip de cancer se dezvoltă atunci când ”software-ul”
fibroblastului uman se modifică devenind canceros.
Am testat efectul inhibitor al micronutrienţilor asupra invaziei
acestor celule de fibrosarcom, cu ajutorul sistemului de testare
descris în paginile anterioare. Cele patru imagini din partea superioară a paginii alăturate ilustrează imagini microscopice ale
celulelor de fibrosarcom (structurile maro închis) care au străpuns membrana de ţesut conjunctiv.
• imaginea A, numită ”control”, a fost obţinută în absenţa
micronutrienţilor. Majoritatea celulelor de fibrosarcom şi-au
croit drum prin membrană.
• Imaginile B, C și D din acelaşi sistem de testare ilustrează scăderea numărului de celule canceroase migratoare atunci când
acestea sunt expuse cantităţilor din ce în ce mai mari de micronutrienţi.
Se poate vedea clar că la cea mai mare concentraţie de micronutrienţi (imaginea D) nu s-a detectat nici o celulă canceroasă, întrucât acestea au fost blocate în încercarea lor de a trece prin ţesutul
conjunctiv. Punctele mici întunecate din imagine nu sunt celule, ci
fundalul membranei.
Partea de jos a paginii ilustrează rezultatele cantitative ale acestui experiment. Cu cât coloanele sunt mai înalte, cu atât mai
mare este efectul micronutrienţilor în inhibarea invaziei celulelor
canceroase. La cea mai mare cantitate de micronutrienţi, nici o
celulă canceroasă nu a mai putut trece prin ţesutul conjunctiv
(coloana D).
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Micronutrienţii inhibă invazia cancerului
de ţesut conjunctiv (fibrosarcom)
A. Control

B. 10 mcg/ml

Inhibarea invaziei cancerului (%)

C. 100 mcg/ml

D. 1000 mcg/ml

Blocare 100% a
invaziei celulelor
canceroase

A

B

C

D

Toate celulele
invadează

10
100
Control
1000
Concentraţii micronutrienţi
(micrograme / mililitru)

Micronutrienţii sunt inhibitori ai
invaziei de celule canceroase

Citiţi rezultatele complete ale studiului online la
http://www.drrathresearch.org/pub/voc/127
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Să facem inimaginabilul posibil

Dovadă ştiinţifică:
Micronutrienţii inhibă invazia
celulelor de cancer mamar
Am fost îndeosebi interesaţi să studiem eficienţa micronutrienţilor în controlul celor mai frecvente forme de cancer. Cea mai frecventă formă de malignitate în cazul femeilor este cancerul
mamar. Aceste cancere sunt divizate în două mari grupuri. Deoarece potenţialul invaziv al unuia dintre tipurile de cancer mamar
este dependent de hormonul estrogen, aceste celule sunt categorisite ca ”estrogeno-dependente”. Al doilea tip de cancer mamar
se dezvoltă independent de acest hormon şi se numeşte ”estrogeno-independent”.
Am studiat dacă echipa noastră de micronutrienţi este capabilă
să oprească invazia ambelor tipuri de celule de cancer mamar.
Pentru a răspunde acestei întrebări, am folosit aceleaşi condiţii
experimentale descrise în paginile anterioare.
Și în cazul cancerului mamar, putem observa că potenţialul invaziv al acestui tip de cancer scade odată cu creşterea cantităţii de
micronutrienţi. La cea mai mare cantitate de micronutrienţi utilizată, nici o celulă de cancer mamar nu a mai fost capabilă să traverseze prin bariera de ţesut conjunctiv.
Am obţinut aceleaşi rezultate încurajatoare atât pentru cancerul
mamar ”estrogeno-dependent” cât şi pentru cel ”estrogeno-independent” aşa cum se arată în cele două grafice de pe pagina alăturată.
Imaginea văzută la microscop din partea de jos a acestei pagini
prezintă un anumit tip de cancer mamar numit adenocarcinom
care derivă din celulele glandulare care delimitează canalele
galactofore din sân. Aceasta este cea mai frecventă formă de
malignitate la femei.
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Micronutrienţii inhibă invazia
celulelor de cancer mamar
Inhibarea invaziei cancerului (%)

Cancer mamar estrogeno-independent
Blocare 100% a
invaziei celulelor
canceroase

Control

10

50

100

Concentraţii de micronutrienţi

Inhibarea invaziei cancerului (%)

Cancerul mamar estrogeno-dependent
Blocare 100% a
invaziei celulelor
canceroase

Control

10

50

100

Concentraţii de micronutrienţi

Citiţi rezultatele complete ale studiului online la
http://www.drrathresearch.org/pub/voc/129

Imagine microscopică a cancerului mamar uman (adenocarcinom)
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Dovadă ştiinţifică:
Micronutrienţii inhibă invazia
celulelor de cancer de prostată
Una dintre cele mai frecvente forme de cancer la bărbaţi este
cancerul de prostată. Similar cancerului mamar la femei, cancerul de prostată poate fi şi el dependent de hormoni. În acest caz
dezvoltarea sa poate fi controlată de hormoni masculini numiţi şi
androgeni, printre care se numără testosteronul.
Am studiat dacă echipa noastră de micronutrienţi este capabilă
să oprească invazia ambelor tipuri de celule de cancer de prostată. Ca şi în experimentele descrise anterior, am folosit aceleaşi
condiţii experimentale pentru a obţine răspunsurile la această
întrebare.
Ca şi în cazul fibrosarcomului şi al cancerului mamar, am observat că invazia celulelor de cancer de prostată scade odată cu
creşterea cantităţii de micronutrienţi. Şi aici, la cea mai mare
cantitate de micronutrienţi folosită, nici o celulă de cancer de
prostată nu a mai putut depăşi bariera de ţesut conjunctiv.
Am obţinut aceleaşi rezultate încurajatoare pentru ambele tipuri
de cancer de prostată, cel dependent de hormoni şi cel independent. Graficele de pe pagina alăturată rezumă aceste rezultate.
Imaginea microscopică din partea de jos a acestei pagini ilustrează adenocarcinomul prostatei umane. Ştim deja că această formă
de cancer derivă din celulele glandulare care produc hormonii.
Această imagine mărită mult este obţinută cu ajutorul unui
microscop cu scanare electronică (Scanning Electron Microscope, SEM) şi arată canalele prostatei complet acoperite cu celule
canceroase (structurile albastru-gri).
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Micronutrienţii inhibă invazia celulelor
de cancer de prostată
Inhibarea invaziei cancerului (%)

Cancer de prostată independent de hormoni
Blocare 100% a
invaziei celulelor
canceroase

Control

10
50
100
Concentraţii de micronutrienţi

1000

Inhibarea invaziei cancerului (%)

Cancer de prostată dependent de hormoni
Blocare 100% a
invaziei celulelor
canceroase

Control

10

50

100

1000

Concentraţii de micronutrienţi
Citiţi rezultatele complete ale studiului online la
http://www.drrathresearch.org/pub/voc/131

Imagine microscopică a cancerului de prostată uman (adenocarcinom)
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Micronutrienţii inhibă invazia a peste 40 de
tipuri de cancer uman
Când aţi citit paginile anterioare, este posibil să fi simţit ceea ce
am simţit şi noi, cercetătorii, când am desfăşurat aceste experimente: Oare soluţia epidemiei de cancer ar putea fi atât de simplă şi universală? Pentru a răspunde acestei întrebări am studiat
eficienţa echipei de micronutrienţi asupra invaziei tuturor tipurilor de cancer uman cunoscute.
Am testat eficienţa sinergiei micronutrienţilor pe mai mult de 40
de tipuri diferite de cancer uman. Printre tipurile de cancer testate se numără unele dintre cele mai frecvente forme, care afectează vieţile a milioane de oameni, cum ar fi cancerul la plămâni,
colon, pancreas, creier, sânge, piele, ovare şi multe altele (vezi
pagina alăturată).
În studierea acestui mare număr de tipuri de cancer uman am
stabilit că sinergia micronutrienţilor a fost capabilă să blocheze
total invazia tuturor tipurilor de cancer uman testate. Singurele
diferenţe au constat în cantităţile de micronutrienţi utilizate pentru atingerea acestui scop.
Unii susţinători ai chimioterapiei ar putea obiecta, spunând că
soluţia cancerului nu poate fi atât de simplă. Dar ea poate fi – şi
acum știm de ce: toate celulele canceroase utilizează acelaşi
mecanism pentru a invada ţesuturile din jur şi a forma metastaze.
Întrucât micronutrienţii sunt capabili să blocheze acest mecanism
celular universal, ei pot inhiba invazia oricărui tip de celule canceroase indiferent de originea lor.
Desigur, acest lucru nu înseamnă că orice cancer în orice stadiu
poate fi oprit de micronutrienţi. Procesul devine dificil mai ales la
pacienţii cu cancer în stadiu avansat, ca şi în cazurile unde sistemul imunitar – şi deci capacitatea corpului de a lupta cu cancerul
– a fost distrusă de chimioterapie.
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Blocarea naturală a invaziei cancerului –
exemple de tipuri de cancer uman
Blocare completă la concentraţie scăzută de micronutrienţi
• Cancer mamar
• Limfom Hodgkin

Blocare completă la concentraţie moderată de micronutrienţi
• Cancer pulmonar
• Cancer de colon
• Cancer cervical
• Cancer de piele (melanom)
• Cancer osos (osteosarcom)
• Cancer testicular
• Cancerul sângelui (limfom non-Hodgkin)
• Cancer pancreatic

Blocare completă la concentraţie ridicată de micronutrienţi
• Cancer la ficat
• Cancer la vezică
• Cancer la rinichi
• Cancer ovarian
• Cancer la prostată
• Cancer la creier (glioblastom)
• Cancerul sângelui (leucemie, PML)

Micronutrienţii pot inhiba invazia tuturor tipurilor
de celule canceroase pe care le-am testat

Citiţi rezultatele complete ale studiului online la
http://www.drrathresearch.org/pub/voc/133
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Dovadă ştiinţifică:
Micronutrienţii inhibă dezvoltarea metastazelor canceroase în organismele vii (I)
După confirmarea beneficiilor micronutrienţilor în blocarea
invaziei celulelor canceroase în mediu de laborator (in vitro),
am dorit să ducem această dovadă ştiinţifică la următorul nivel
– într-un organism viu (in vivo).
După o evaluare atentă şi aprobarea obţinută din partea unui
comitet de protecţie a animalelor, am desfăşurat experimente pe
şoareci. Aceste experimente au fost justificate, ţinând cont de
faptul că peste 4 milioane de oameni vor continua să moară de
cancer în fiecare an – dacă nu se găseşte un tratament.
Pentru a salva viaţa animalelor, am pus imediat cea mai provocatoare întrebare în cancer, şi anume prevenirea metastazelor. La
urma urmei, 9 din 10 pacienţi cu cancer mor din cauza metastazelor, nu a tumorii izolate la nivelul unui singur organ.
Am testat abilitatea micronutrienţilor de a inhiba formarea de
metastaze în următorul mod: un grup de şoareci a fost injectat cu
un număr egal de celule de cancer de piele (melanom). După
aceea, ei au fost împărţiţi în trei grupuri: a) grupul de control fără
suplimentare cu micronutrienţi, b) grupul care a primit suplimentare cu micronutrienţi în alimentaţie şi c) grupul care a primit
micronutrienţi direct în fluxul sanguin (intravenos).
Mai târziu când au fost analizaţi plămânii în vederea stabilirii
numărului de metastaze, am descoperit că suplimentarea cu alimentaţiei cu micronutrienţi a redus numărul metastazelor la plămâni cu peste 60%. În grupul care a primit micronutrienţii direct
în sânge, rezultatele au fost şi mai bune: metastazele au scăzut
cu peste 80% comparativ cu grupul de control care nu a beneficiat de suplimentare cu micronutrienţi.
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Micronutrienţii inhibă formarea de metastaze ale celulelor de melanom în plămâni

Număr de metastaze la plămâni

Metastaze
în plămâni
(puncte
negre)

50

10

Fără suplimentare
cu micronutrienţi

În alimentaţie

Intravenos

Suplimentare cu micronutrienţi

Citiţi rezultatele complete ale studiului online la
http://www.drrathresearch.org/pub/voc/135

Micronutrienţii pot reduce metastazele canceroase in vivo.

Când experimentele pe animale sunt justificate
Poziţia noastră faţă de acest subiect important este clară. În general viaţa trebuie
protejată, iar experimentele pe animale trebuie evitate cât mai mult posibil. Ele trebuie luate în considerare numai în cazurile în care rezultatele acestor experimente
urmează să afecteze direct viaţa umană şi numai dacă nu există alte alternative disponibile. În cazul cancerului, unde este vorba de milioane de vieţi puse la zid în fiecare an, suntem convinşi că experimentele documentate aici vor ajuta mult la reducerea suferinţei umane şi a ratei mortalităţii.
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Dovadă ştiinţifică:
Micronutrienţii inhibă metastazele
canceroase la organismele vii (II)
În experimentele precedente am arătat că suplimentarea cu
micronutrienţi poate împiedica celulele canceroase – injectate
direct în fluxul sanguin – să formeze metastaze în plămâni.
Acesta a fost un pas important, dar cu toate acestea el nu reflectă cu exactitate dezvoltarea bolii canceroase la oameni. În mod
normal, cancerul începe cu o ”tumoare primară” într-un organ.
De acolo, celulele canceroase formează metastaze în alte organe
ale corpului pacientului. De aceea, este important de ştiut dacă
micronutrienţii pot reduce răspândirea cancerului de la organul
primar la celelalte organe.
Pentru a stabili acest lucru important, am injectat celule de melanom direct în splina şoarecilor. Apoi un grup de animale a fost
ţinut pe regim alimentar normal, fără adaos de micronutrienţi
(control). Celălalt grup a beneficiat zilnic de regim alimentar
suplimentat cu micronutrienţi. Ulterior, organele au fost analizate
pentru a determina dezvoltarea tumorii primare în splină (imaginea A) şi prezenţa metastazelor în ficat, primul organ în care cancerul de tip melanom formează metastaze (imaginea B).
Descoperirile noastre în urma acestor studii au fost la fel de semnificative ca şi rezultatele experimentelor precedente. Am stabilit
că animalele care au beneficiat de suplimentare cu micronutrienţi au avut creşteri mult mai mici ale tumorii primare.
Metastazele de la organul primar (splina) la ficat au fost reduse
aproape la jumătate.
Studii suplimentare vor stabili dacă nişte cantităţi mai mari de
micronutrienţi în alimentaţie pot reduce şi mai mult sau eventual
bloca formarea de metastaze în alte organe.
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Micronutrienţii inhibă formarea
metastazelor de la un organ la altul

A Tumoare primară în splină

Fără adaos de micronutrienţi

Cu adaos de micronutrienţi

Tumoarea (zona neagră) a mărit
considerabil întregul organ

Tumoarea este redusă
semnificativ. Fără mărirea
organului

B

Metastaze în ficat

Fără adaos de micronutrienţi

Cu adaos de micronutrienţi

Ficatul mărit conţine numeroase
metastaze (zonele negre)

Numărul de metastaze din
ficat este mult redus. Fără
mărirea organului

Micronutrienţii pot reduce formarea
de metastaze de la un organ la altul
Citiţi rezultatele complete ale studiilor online la
http://www.drrathresearch.org/pub/voc/137
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Ca autori ai acestei cărţi, am făcut mari eforturi de a prezenta
această informaţie medicală şi ştiinţifică complexă, dar salvatoare de vieţi, într-un mod în care să poată fi înţeleasă de oricine.
Din reacţiile cititorilor noştri înţelegem că ne-am atins în mare
măsură acest obiectiv.
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Suntem desigur conştienţi şi de efortul pe care voi, cititorii acestei cărţi, trebuie să-l faceţi pentru a pătrunde această informaţie
nouă şi tulburătoare.
Este minunat că aţi ajuns până aici! Acum este timpul să luăm o
scurtă pauză.

Pentru a vă relaxa un moment mintea înainte de a continua,
dorim să vă împărtăşim imaginea de care ne-am bucurat în timpul scrierii acestei cărţi.
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Micronutrienţii în blocarea creşterii tumorilor
Până acum v-am prezentat rezultatele cercetării noastre în legătură cu invazia şi metastaza, cele mai importante mecanisme ale
bolii canceroase.
În decursul cercetărilor noastre desfășurate timp de decenii, am
dorit să aflăm dacă micronutrienţii sunt capabili să afecteze – sau
chiar să blocheze – alte mecanisme importante ale dezvoltării
cancerului. Astfel, un alt mecanism important pe care l-am studiat a fost creşterea tumorilor, adică multiplicarea necontrolată a
celulelor care alcătuiesc o tumoare.
Creşterea celulelor normale este strict regulată. Unele celule din
organismul nostru cresc şi se reproduc frecvent – de exemplu
celulele sângelui (eritrocite, leucocite), celulele care alcătuiesc
mucoasa intestinală şi celulele pielii. Majoritatea celulelor se multiplică mai puţin frecvent iar câteva tipuri de celule se reproduc
foarte rar, cum ar fi celulele osoase sau celulele nervoase.
Spre deosebire de acestea, celulele canceroase şi-au pierdut capacitatea de a-şi reglementa propria creştere, astfel că ele se multiplică constant. Mai mult, prin definiţie celulele canceroase au
devenit eterne, deci nu mor niciodată. Ambele mecanisme combinate au consecinţe devastatoare pentru organul în care se dezvoltă cancerul. Mai devreme sau mai târziu tumoarea acaparează
o mare parte din întregul organ.
Imaginea microscopică din partea de jos a paginii alăturate arată
o celulă canceroasă care se divide; celula aparţine unui tip agresiv
de cancer osos (sarcomul Ewing). Cele două nuclee celulare ilustrate ca structuri albastre deja s-au separat complet. Restul corpului celulei le va urma curând.
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Celulele canceroase se divid constant
pentru a forma tumori
Imagine a unei celule tumorale care se multiplică (schematic)

2

Celulă de cancer osos (sarcomul
Ewing) care se divide – imagine obţinută cu microscop electronic
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Dovadă ştiinţifică:
Micronutrienţii inhibă multiplicarea
celulelor tumorale
Am injectat acelaşi număr de celule de cancer osos (osteosarcom)
în două grupuri de şoareci. Un grup nu a beneficiat de nici un fel
de suplimentare a alimentaţiei cu micronutrienţi, după inocularea
celulelor canceroase. Celălalt grup a beneficiat de o alimentaţie
suplimentată cu micronutrienţi.
Aşa cum este documentat pe pagina alăturată, rezultatele au
fost uimitoare. Imaginea A arată o tumoare mare ce s-a dezvoltat
la un animal care nu a beneficiat de suplimentarea alimentaţiei
cu micronutrienţi. Prin contrast, imaginea B arată tumoarea unui
animal care a primit cantităţi mari de micronutrienţi în alimentaţie. Diferenţa este clar vizibilă.
Aceste rezultate au fost confirmate atunci când tumorile au fost
analizate sub microscop. În partea de jos a paginii alăturate sunt
prezentate secţiuni transversale mult mărite, prin ţesuturile tumorii. Celulele tumorale individuale sunt vizibile în ambele imagini.
Totuşi, imaginea din stânga – fără suplimentare de micronutrienţi
– indică mult mai multe celule care se divid (culoare maro) decât
imaginea din dreapta – cu suplimentare de micronutrienţi.

Creşterea diferitelor tipuri de tumori umane investigate de
noi a putut fi inhibată de micronutrienţi în diferite grade:
Cancer mamar
Cancer pancreatic
Cancer de colon
Fibrosarcom
Melanom

144

78%
64%
63%
59%
57%

Osteosarcom
Cancer de prostată
Cancer pulmonar
Cancer sinovial
Cancer de ficat

53%
47%
44%
44%
36%
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Micronutrienţii blochează creşterea tumorilor
Creşterea cancerului osos (osteosarcom) la şoareci

B

A

Fără
suplimentare de
micronutrienţi

Cu
suplimentare de
micronutrienţi

Imagini la microscop ale tumorilor din A şi B. Culoarea maro indică celulele canceroase care se multiplică în acest moment. Observaţi numărul mare de celule
canceroase care se divid în imaginea A – fără suplimentare de micronutrienţi.

Micronutrienţii pot inhiba multiplicarea
celulelor canceroase
Citiţi rezultatele complete ale studiului online la
http://www.drrathresearch.org/pub/voc/143
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Micronutrienţii şi formarea de noi vase
de sânge în tumori (angiogeneza)
Un alt mecanism-cheie al dezvoltării cancerului este formarea de
noi vase de sânge care hrănesc tumoarea. Fiecare tumoare are
nevoie de o alimentare continuă cu nutrienţi pentru a creşte şi a
se extinde. Tumorile mici, cu dimensiuni de 1 mm, nu pot creşte
fără să genereze noi vase sanguine care să le asigure alimentarea
cu sânge.
Pentru a determina formarea acestor noi vase de sânge, proces
numit angiogeneză, celulele canceroase produc diferite moleculesemnal care sunt trimise în vasele de sânge din vecinătate, pentru a
le face să se ramifice. Sub efectul acestor molecule-semnal, celulele
endoteliale, adică cele care formează învelişul interior al vaselor de
sânge, se separă de ”vasul-mamă” şi migrează către tumoare.
Imaginile de pe pagina alăturată ilustrează acest proces important.
În imaginea de sus, noul vas de sânge care s-a format din cel original – iar acum furnizează sânge tumorii – este încercuit. În imaginea de jos este ilustrată formarea unui întreg sistem de ramificaţii
ale vaselor de sânge care ajung în interiorul tumorii (zona
neagră). Forma unică a acestor structuri, asemănătoare cu rădăcinile plantelor, este clar vizibilă.
Creşterea noilor vase de sânge într-un ţesut necesită restructurarea întregii zone. Orice restructurare în organismul uman, în
schimb, necesită distrugerea colagenului şi a altor molecule de
ţesut conjunctiv cu ajutorul enzimelor de digerare a colagenului.
Pe baza unei înţelegeri detaliate a acestor mecanisme, am fost
convinşi că micronutrienţii vor putea bloca şi angiogeneza, ca un
alt mecanism-cheie al cancerului.
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Formarea noilor vase de sânge
care hrănesc tumoarea
Imaginea formării vaselor de sânge în tumoare (schematic)

3

Imagine văzută la microscop a formării
vaselor de sânge în tumoare
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Dovadă ştiinţifică:
Micronutrienţii inhibă formarea
de noi vase de sânge în tumori
Pentru a testa eficienţa micronutrienţilor în inhibarea formării de
noi vase de sânge în dezvoltarea cancerului, am folosit acelaşi
model experimental descris în cele 4 pagini anterioare.
Aşa cum am menţionat anterior, cele două grupuri de animale au
fost injectate cu un număr egal de celule de cancer osos (osteosarcom). Din experimentul precedent ştim deja că animalele care au
beneficiat de suplimentare cu micronutrienţi au avut tumori semnificativ mai mici.
În acest set de experimente am urmărit în mod special dacă suplimentarea cu micronutrienţi este capabilă să diminueze formarea
de noi vase de sânge în tumori. Privind tumoarea din exterior
(pagina alăturată A) putem vedea clar reţeaua de vase de sânge
formată la şoarecii care au fost privaţi de suplimentarea cu micronutrienţi. Imaginile obţinute la microscop (în dreapta paginii alăturate) au confirmat această observaţie. Secţiunea transversală
prin tumorile animalelor care nu au primit suplimentare cu micronutrienţi arată că tumoarea a dezvoltat un mare număr de noi
vase de sânge (structurile roşii).
În schimb, secţiunea transversală văzută la microscop prin tumorile animalelor care au beneficiat de o mare cantitate de micronutrienţi în alimentaţie indică un număr foarte mic de vase de sânge
noi, sau chiar absenţa totală a acestora.
Mai mult, am stabilit un motiv important pentru care micronutrienţii au acest efect dramatic: Mulţi factori de tip semnal produşi de celulele tumorale pentru a stimula creşterea vaselor de
sânge au scăzut semnificativ la animalele care au beneficiat de
alimentaţie suplimentată cu micronutrienţi. Printre aceştia se
numără factorul de creştere al endoteliului vascular (VEGF) şi alţii.
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Dovadă ştiinţifică:
Micronutrienţii inhibă angiogeneza

A
Fără
micronutrienţi
în alimentaţie

B
Cu
micronutrienţi
în alimentaţie

Micronutrienţii ajută la diminuarea creşterii
tumorilor prin inhibarea formării de noi vase
de sânge care hrănesc tumorile

Citiţi rezultatele complete ale studiilor online la
http://www.drrathresearch.org/pub/voc/147
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Dovadă ştiinţifică:
Micronutrienţii inhibă
angiogeneza într-un model uman
Luând în considerare faptul că inhibarea angiogenezei este un
mecanism central de control al cancerului, multe companii producătoare de medicamente cheltuiesc la ora actuală sute de milioane
de dolari pentru a găsi noi inhibitori sintetici ai angiogenezei, pe
care să-i poată breveta şi comercializa ca medicamente anti-cancer.
Se estimează că piaţa globală de inhibitori de angiogeneză va atinge zeci de miliarde de dolari.
Ţinând cont de acest lucru, rezultatele cercetării noastre bazate pe
micronutrienţi – care sunt, la urma urmei, substanţe naturale – au
foarte mare semnificaţie pentru milioane de pacienţi şi pentru sistemele de asistenţă medicală din întreaga lume. În lumina acestui
fapt, am făcut un pas mai departe pe calea verificării rolului micronutrienţilor în controlul acestui important mecanism terapeutic.
Am ales un sistem care ar elimina toate potenţialele variabile la studierea efectelor micronutrienţilor asupra formării de vase de sânge. Am folosit celule din învelişul interior al vaselor de sânge (celule
endoteliale) obţinute din cordonul ombilical uman. Aceste celule
au fost puse în culturi şi expuse la cantităţi din ce în ce mai mari de
micronutrienţi.
Aşa cum se vede în imaginile de pe pagina alăturată, celulele endoteliale fără micronutrienţi au generat o reţea densă de ”conducte”
capilare (imaginea A) care apar ca nişte linii întunecate. Odată cu
creşterea cantităţii de micronutrienţi, celulele umane endoteliale
au produs mai puţine astfel de structuri capilare (de la B la D). La
cea mai mare cantitate de micronutrienţi (D) formarea acestor
capilare a fost complet blocată.
Acest studiu reprezintă dovada ştiinţifică irefutabilă a faptului că
micronutrienţii sunt agenţi anti-angiogenetici puternici care pot
fi imediat folosiţi pentru controlul cancerului.

150

Capitolul III − Date ştiinţifice care fac ca această descoperire revoluţionară să fie ireversibilă

Micronutrienţii inhibă formarea de vase
de sânge de către celulele endoteliale umane
Acesta este modelul unui
vas mic de sânge (capilar).
Formarea sa poate fi studiată
pe un model care utilizează
celule umane. Tuburile
întunecate de mai jos
corespund acestor capilare

A. Control

C. 500 mcg/ml

B. 50 mcg/ml

D. 1000 mcg/ml

Imaginile de la B la D arată celulele de pe suprafaţa interioară a vaselor de
sânge umane (celule endoteliale) expuse la cantităţi din ce în ce mai mari
de micronutrienţi. La cea mai mare cantitate de micronutrienţi (D) nu se formează nici o structură de vase de sânge.

Micronutrienţii pot inhiba formarea structurilor de
vase de sânge capilare în celulele endoteliale umane, un
mecanism relevant pentru inhibarea creşterii tumorilor
Citiţi rezultatele complete ale studiului online la
http://www.drrathresearch.org/pub/voc/149
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Micronutrienţii şi inducerea morţii naturale
a celulelor canceroase (apoptoza)
O trăsătură distinctivă a oricărui tip de cancer este imortalitatea,
adică abilitatea de a trăi pentru totdeauna. Această disfuncţie a
unui ciclu celular normal îşi are originea într-o eroare a programului ”software” care este ADN-ul, în miezul (nucleul) celulelor canceroase.
Inversarea acestui ”comutator biologic” şi determinarea morţii
naturale a celulelor canceroase este condiţia preliminară pentru
obţinerea regresiei cancerelor şi în final a eliminării lor. Acest
mecanism ce cauzează sinuciderea celulelor canceroase se numeşte ”apoptoză” şi este definit ca moartea naturală a celulelor. Termenul provine din cuvântul grecesc care înseamnă ”a se debarasa
de”- de exemplu, ca în cazul căderii frunzelor.
Opusă apoptozei este moartea prematură – nenaturală – a celulelor şi a ţesutului viu. Aceasta se numeşte ”necroză” şi derivă din
cuvântul grecesc care înseamnă ”a face să fie mort”, adică a ucide.
Fenomenul este cauzat de vătămarea celulei sau ţesutului, provenind de la factori exteriori cum ar fi agenţii de chimioterapie cu înaltă toxicitate, radiaţiile de înaltă frecvenţă şi alţi agenţi dăunători.
În organismul uman mor în fiecare zi între 50-70 miliarde de celule normale, prin procesul de apoptoză. Celulele canceroase constituie excepţia.
Am testat dacă micronutrienţii pot induce acest proces de moarte naturală celulelor canceroase, anihilând astfel imortalitatea
acestora. Am studiat acest proces în mare detaliu, identificând
mecanismele genetice şi celulare implicate. În partea de jos a
paginii alăturate este reprezentată o celulă canceroasă care trece
prin procesul de moarte naturală prin apoptoză. Caracteristică
este suprafaţa aspră (sub formă de ”muguri”) care conţine fragmente rezultate în urma descompunerii celulei.
În paginile următoare prezentăm exemple din cercetările noastre
asupra micronutrienţilor care induc apoptoza în cancer.
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Moartea naturală a celulelor canceroase
Imagine schematică a celulelor canceroase
care au redevenit muritoare şi ulterior au murit

4

Celulă canceroasă care ”se sinucide”
prin apoptoză (imagine microscopică)
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Dovadă ştiinţifică:
Micronutrienţii pot induce moartea
naturală a celulelor canceroase
Un pas important în studierea procesului de apoptoză a celulelor
canceroase este vizualizarea etapelor celulare implicate, prin evaluare sub microscop.
În acest scop, au fost definiţi anumiţi markeri din interiorul celulei
sau din miezul acesteia (nucleu) care ne-au permis să deosebim
celulele care trec prin procesul de apoptoză, de celelalte celule vii.
Pagina alăturată ilustrează o singură celulă canceroasă de melanom care trece prin apoptoză, proces indus prin expunerea acestor celule de melanom la acţiunea micronutrienţilor. Detaliile
acestui experiment sunt descrise în paginile următoare.
În imaginea alăturată, nucleul celulei este conturat cu un cerc alb.
Culoarea roşie din interior marchează procesul activ al spargerii
miezului. Punctele roşiatice mai închise din această zonă (sub
lupă) reprezintă ADN şi componente nucleice asociate, grupate
în mănunchiuri mici şi dense.
Apoptoza începe cu activarea enzimelor speciale – în interiorul
celulei – ceea ce cauzează dezintegrarea treptată a tuturor componentelor celulare, inclusiv nucleul.
Într-un stadiu ulterior, celula dezvoltă muguri pe suprafaţă (vezi
pagina precedentă). În final, celula se contractă şi se fragmentează în mici unităţi care sunt apoi reciclate de către celulele albe ale
sângelui (fagocite) specializate în ”aruncarea gunoiului” biologic.
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Micronutrienţii pot induce apoptoza unei
celule de cancer de piele (melanom)

Celula de cancer de piele (melanom)
în procesul de sinucidere (apoptoză)

Micronutrienţii pot induce procese celulare care
duc la moartea naturală a celulelor canceroase

Citiţi rezultatele complete ale studiului online la
http://www.drrathresearch.org/pub/voc/153
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Dovadă ştiinţifică:
Eficienţa micronutrienţilor
în inducerea apoptozei
Pe această pagină documentăm rezultatele investigaţiei asupra
întrebării dacă micronutrienţii sunt capabili să determine regresia
sau chiar dispariţia totală a tumorilor deja existente.
Aceasta este o întrebare importantă ţinând cont de faptul că
medicina convenţională a fost total incapabilă să atingă acest
scop. Chimioterapia, prin intoxicarea celulelor, poate duce la o
remisie intermediară a cancerului, care este însă în general urmată de reapariţia tumorilor, din cauza faptului că medicamentele
pentru chimioterapie nu atacă numai cancerul, ci şi celulele sănătoase, inclusiv celulele sistemului imunitar care sunt necesare în
lupta împotriva cancerului.
În această serie de experimente am expus celulele de cancer de
piele (melanom) unor concentraţii din ce în ce mai mari de micronutrienţi. Pentru a marca aceste celule am folosit acelaşi sistem
descris în paginile precedente: verdele reprezintă celulele vii, galbenul identifică celulele în stadiul apoptozei incipiente (începutul
sinuciderii celulei canceroase) iar roşul marchează stadiul târziu al
apoptozei când celulele canceroase sunt efectiv moarte.
Am evaluat sub microscop celulele canceroase expuse la diferite
concentraţii de micronutrienţi (partea de sus a paginii alăturate)
şi am cuantificat procentele din respectivele celule, după culori
(partea de jos a paginii).
Rezultatele au arătat că, cu cât concentraţia de micronutrienţi
este mai mare, cu atât celulele canceroase trec prin procesul de
moarte naturală. La cea mai înaltă concentraţie de micronutrienţi
(grupul C) toate celulele canceroase erau într-un stadiu avansat
de apoptoză – adică mureau. Micronutrienţii sunt deci o modalitate sigură nu doar de a opri dezvoltarea cancerului, ci şi de a
determina regresia tumorilor existente.

156

Capitolul III − Date ştiinţifice care fac ca această descoperire revoluţionară să fie ireversibilă

Micronutrienţii declanşează moartea
naturală a celulelor de melanom uman
B. 500 mcg/ml

A. Control

C. 1000 mcg/ml

Micronutrienţii induc apoptoza în celulele de melanom

Celule vii
Celule pe moarte (apoptoză incipientă)

Procent de celule în grup

Celule moarte (apoptoză în
stadiu avansat)

100% din
celule mor
în mod
natural

A. Control

B. 500

C. 1000

Concentraţii micronutrienţi (mcg/ml)

Cu cât sunt mai mari concentraţiile de micronutrienţi,
cu atât mai multe celule canceroase se sinucid
Citiţi rezultatele complete ale studiului la
www.drrathresearch.org
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Victorie asupra cancerului pulmonar
Mă numesc Werner Pilniok.
În septembrie 1999, în timpul unei examinări radiologice de
rutină, am fost diagnosticat cu o tumoare pulmonară cu evoluţie rapidă. După părerea medicului pneumolog, dimensiunea
acestei tumori pulmonare era de 1,5 x 1 cm. A trebuit să mă
supun unei serii de analize suplimentare, după care medicul
mi-a recomandat operaţie în vederea extirpării porţiunii din plămân în care era localizată tumoarea.
Pentru că sufeream şi de inimă, orice operaţie ar fi reprezentat
pentru mine un mare risc. De aceea, am început să caut alternative. Am citit despre cercetările conduse de Dr.Rath care în care
se studia rolul micronutienţilor în combaterea cancerului pe cale
naturală.
Am hotărât să anulez operaţia programată şi să dau o şansă
micronutrienţilor. Începând din octombrie 1999 mi-am suplimentat alimentaţia cu cantităţi mari de micronutrienţi. La data
de 3 aprilie 2000, am făcut un test CT de control. Rezultatul:
tumoarea diagnosticată cu jumătate de an în urmă dispăruse –
medicului nu-i venea să creadă! Mi-a spus să aştept până când
vor primi un alt aparat pentru radiografii, fiindcă el aparent credea că cel pe care îl aveau era defect. Repetarea scanării a condus la acelaşi rezultat: nu mai exista nici o tumoare.
Aceste evenimente s-au întâmplat acum mai bine de un deceniu. În 2011 am împlinit 80 de ani şi sunt sănătos, datorită
micronutrienţilor pe care îi iau. Sper să mai trăiesc încă mulţi
ani de acum încolo.

Werner Pilniok
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Faceţi cunoştinţă
cu Werner Pilniok

A-1

A-2

B

A-1: Septembrie 1999, scanarea CT a plămânilor domnului Pilniok indica
prezenţa unei tumori în zona luminată.
A-2: Imagine mărită a zonei luminate din imaginea A-1.
B: Aprilie 2000, scanare CT de control a plămânilor domnului Pilniok.
Această imagine arată aceeaşi zonă din imaginea A-2. Tumoarea nu
a mai putut fi detectată.

Faptul că nu s-a mai detectat nici o tumoare înseamnă
că aceasta a dispărut prin mijloace naturale – fără
operaţie, radiaţii sau chimioterapie
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Vă daţi seama ...
că parcurgând acest capitol din cartea de faţă, aţi păşit în
lumea medicinei moderne şi a sănătăţii? Această nouă lume
a sănătăţii este caracterizată de ”informaţie pentru toţi” şi
de asumarea responsabilităţii fiecărei persoane pentru propria sănătate.
Înainte de a parcurge şi paginile următoare ale acestei cărţi,
vă invităm să aruncaţi o privire asupra Institutului nostru
de Cercetare din California, unde fiecare în parte se dedică
scopului de a face ca noţiunea ”sănătate pentru toţi” să
devină realitate.
Institutul de
Cercetare
Dr.Rath

Imaginea
unuia dintre
laboratoarele
noastre
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Dr. Niedzwiecki,
Director de Cercetare al Institutului de
peste un deceniu

Dr. Waheed Roomi,
Director de Cercetare în
domeniul cancerului, în
procesul de evaluare a
unui experiment legat
de această boală

Cercetători-cheie
discutând proiecte
ştiinţifice pe banca
laboratorului
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Eficienţă amplificată printr-un ”efort de echipă” al micronutrienţilor (sinergia nutrienţilor)
Unii dintre cititorii noştri, inclusiv profesioniştii din domeniul sănătăţii, ar putea fi surprinşi cu privire la beneficiile cuprinzătoare ale
micronutrienţilor în blocarea cancerului şi chiar în reglarea unor
mecanisme celulare importante care au fost dereglate.
Raţiunile ştiinţifice din spatele acestor rezultate uimitoare sunt
clare: noi am copiat natura! Întrucât nu ne-am bazat pe micronutrienţi individuali, ci am încercat să profităm de interacţiunea
pozitivă şi reciproc potenţatoare a acestora, am reuşit să descătuşăm întregul potenţial al Naturii prin activarea abilităţii de autovindecare a organismului.
În decursul ultimelor decenii, mulţi cercetători au analizat posibilitatea de a controla cancerul cu ajutorul micronutrienţilor. Din
păcate, majoritatea acestora au utilizat vitamine individuale sau
alţi compuşi naturali în încercarea de a atinge acest scop. Unul din
motivele acestei abordări înguste a fost climatul reglementărilor.
Agenţiile de reglementare din întreaga lume au interzis înregistrarea combinaţiilor de micronutrienţi ca fiind eficiente în scopuri profilactice şi terapeutice. Acesta a fost rezultatul unor concluzii false.
Organismele de reglementare impuneau pur şi simplu ca substanţele biologice să treacă prin aceleaşi experimente desfăşurate în
cazul interacţiunilor între medicamente. Este evident faptul că
efectele severe şi uneori chiar letale ale interacţiunilor între medicamente sunt o problemă majoră în domeniul sănătăţii. Însă este
la fel de evident că acelaşi lucru nu se aplică şi în cazul substanţelor
biologice care interacţionează în fiecare secundă în cadrul miliardelor de reacţii biochimice care au loc în organismul nostru.
La Institutul nostru am făcut cercetări de pionierat pe noua direcţie a sinergiei micronutrienţilor. În următoarele pagini vom documenta superioritatea sinergiei micronutrienţilor în comparaţie cu
componentele individuale.
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Sinergia micronutrienţilor – baza unui
sistem modern de asistenţă medicală

Vitamine

Minerale

Produse
fitobiologice
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Dovadă ştiinţifică:
Sinergia nutrienţilor este mai eficientă
decât micronutrienţii individuali în inhibarea
potenţialului invaziv al cancerului
Pentru a studia avantajul unei combinaţii de micronutrienţi şi al
componentelor naturale individuale în lupta împotriva cancerului,
am decis să desfăşurăm următoarea serie de experimente ştiinţifice:
Celulele canceroase umane din ţesutul conjunctiv care produce
celule (fibrosarcom) atunci când este expus la două medii diferite:
1. Soluţie de cultură de celule suplimentată cu extracte din ceai
verde (GTE – green tea extracts) bogate în compuşi bioactivi
numiţi polifenoli. Acest compus este reprezentat în graficele
alăturate cu culoarea verde.
2. Soluţie de cultură de celule suplimentată cu aceeaşi soluţie GTE
ca şi în 1) dar – în plus – şi cu o compoziţie de micronutrienţi
care include anumite vitamine, minerale şi aminoacizi. Pentru
detalii despre această combinaţie puteţi revedea paginile despre sinergia nutrienţilor (NS – nutrient synergy) de la începutul
acestui capitol. Pe pagina alăturată este reprezentată cu culoarea roşie.
Rezultatele acestor experimente au arătat că atât cantităţile crescânde de extract de ceai verde cât şi micronutrienţii în combinaţie
sinergică au inhibat treptat producţia de enzime de digerare a
colagenului, de către celulele canceroase. Merită însă observat că
extractul de ceai verde a fost mult mai eficient în inhibarea potenţialului invaziv al celulelor canceroase atunci când a fost utilizat în
combinaţie cu alţi micronutrienţi, decât atunci când a fost utilizat
individual.
Aceste rezultate nu au fost limitate la celulele de fibrosarcom. Am
documentat acelaşi avantaj al utilizării nutrienţilor în cazul celulelor
de cancer la ficat, la creier (glioblastom) ca şi în cazul altor tipuri de
cancer.
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Avantajul sinergiei nutrienţilor în
inhibarea potenţialului invaziv al
celulelor canceroase (fibrosarcom)
Efectul inhibitor al extractului de ceai verde individual şi în combinaţie cu alţi micronutrienţi asupra secreţiei de enzime de digerare
a colagenului (MMP-9) de către celulele canceroase umane.

1
2

Observaţi diferenţele între coloanele
verzi şi roşii

1

2
1
A. Control

B. 50

C. 100

D. 500

Concentraţii de micronutrienţi (mcg/ml)

Compoziţii testate:
1. Extract de ceai verde (GTE)
2. Sinergia nutrienţilor (NS)

2. Sinergia nutrienţilor (NS)
Compoziţie:
Aminoacizi
Minerale
Vitamine

1. Extract de ceai verde
(GTE) bogat în polifenoli

Extract de ceai verde
* pentru detalii v. începutul acestui capitol

O sinergie a micronutrienţilor care imită situaţia din sistemele biologice este mult mai eficientă în inhibarea cancerului decât componentele acesteia acţionând individual
Citiţi studiile complete online la
http://www.drrathresearch.org/pub/voc/163
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Dovadă ştiinţifică:
Sinergia nutrienţilor prezintă avantaje faţă de
micronutrienţii individuali în inhibarea dezvoltării cancerului mamar
După ce am confirmat eficienţa sinergiei micronutrienţilor comparativ cu micronutrienţii inviduali, experimentând pe celule canceroase, am încercat să răspundem întrebării şi mai importante,
dacă această descoperire este valabilă şi în cazul unui sistem viu.
Presupunerea noastră a fost că aşa stau lucrurile – deoarece la
urma urmei toate funcţiile biochimice din organism nu depind
numai de un singur micronutrient, ci de disponibilitatea şi interacţiunea ”orchestrată” a multor astfel de substanţe.
Am conceput un studiu în cadrul căruia am indus cancer mamar
la trei grupe de animale (în acest caz şobolani) şi am permis
tumorilor să se dezvolte pe o perioadă de 18 săptămâni. Cu
această concepţie a studiului am încercat să imităm situaţia
pacienţilor la care cancerul deja se dezvoltase.
Înainte de suplimentarea cu micronutrienţi, au fost măsurate
dimensiunile tumorilor la toate cele trei grupuri. Rezultatele au
fost reprezentate ca ”start” în graficul de pe pagina alăturată. În
timp ce grupul A nu a beneficiat de suplimentare cu micronutrienţi, servind ca grup de control, alimentaţia grupului B a fost
suplimentată cu extract de ceai verde, iar alimentaţia grupului C
cu extract de ceai verde împreună cu alţi micronutrienţi (sinergia
nutrienţilor, v.pagina anterioară).
Rezultatele acestui studiu in vivo sunt prezentate pe pagina alăturată. S-a demonstrat că suplimentarea alimentară reduce dramatic dimensiunea tumorilor mamare. Totuşi a fost demn de
remarcat faptul că animalele care au primit alimentaţie suplimentată cu micronutrienţi în combinaţie sinergică a înregistrat cel mai
mare beneficiu: între 40-60 zile din perioada studiului creşterea
tumorii a fost complet oprită.
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Sinergia nutrienţilor este mai eficientă
decât ceaiul verde individual, în inhibarea
dezvoltării tumorilor canceroase

Efectul inhibitor al ceaiului verde individual şi în
combinaţie cu alţi micronutrienţi asupra creşterii
tumorilor mamare in vivo

Dimensiune medie a tumorilor (în cc)

4.0

A. Regim alimentar
de control
B. Regim alimentar
cu ceai verde
C. Regim alimentar cu
sinergia nutrienţilor

Start

40
60

Durata studiului în zile

Şi în cazul organismelor vii, sinergia micronutrienţior
este mai eficientă în inhibarea creşterii tumorilor decât
micronutrienţii individuali

Citiţi rezultatele complete ale studiilor online la
www.drrathresearch.org
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Cercetare în care puteţi avea încredere!
Când auziţi în media ştiri despre ”descoperiri revoluţionare” în
lupta împotriva cancerului, fiţi prudenţi. Companiile farmaceutice
sunt experte în crearea de campanii media pentru a creşte vânzările de medicamente brevetate şi valoarea acţiunilor din afacerile lor.
Institutul nostru de cercetare nu este influenţat nici de afacerea
de investiţii farmaceutice, nici de alte interese financiare private.
Timp de peste un deceniu, cercetarea noastră a fost finanţată
exclusiv de oamenii pe care i-am ajutat prin intermediul cercetărilor noastre ştiinţifice şi al informaţiilor de sănătate pe care le-am
împărtăşit.
Mai mult, institutul nostru de cercetare şi întregul grup al companiilor Dr.Rath sunt deţinute în proporţie de 100% de fundaţii
non-profit. Astfel, nu există nici un scop de profit în faptul că vă
prezentăm aceste informaţii. Singurul interes pe care îl reprezentăm este sănătatea voastră. Ce argument mai bun ar putea
exista, pentru a vă câştiga încrederea?
De-a lungul anilor, institutul nostru a devenit una din cele mai
importante instituţii de cercetare din lume, în domeniul sănătăţii
naturale. Rezultatele cercetărilor au fost publicate în reviste ştiinţifice de prestigiu şi prezentate la conferinţe ştiinţifice internaţionale. Toate rezultatele sunt prezentate şi pe site-ul web al Institutului nostru:

w w w. d r ra t h r e s e a r c h . o r g
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www.wha-www.org/en/library/index.html
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Care este rezumatul vostru asupra acestui
capitol
Când am scris acest capitol, am avut în vedere scopuri
importante în ceea ce priveşte schimbarea pe care aceste
informaţii o vor aduce în înţelegerea cititorilor noştri despre cancer. Pe această pagină puteţi verifica dacă scopurile
noastre au fost atinse.

Da
Ştiţi acum că…
Toate tipurile de cancer utilizează
acelaşi mecanism pentru a se răspândi
în organism?
Micronutrienţii pot controla toate
mecanismele-cheie ale cancerului?
Micronutrienţii care acţionează în echipă
(sinergie) sunt mai eficienţi decât dacă
acţionează individual?
Micronutrienţii reprezintă o opţiune de
combatere sigură şi eficientă a cancerului,
fără efecte secundare?
Micronutrienţii acţionează prin reglarea
funcţiilor celulare – spre deosebire de chimioterapie care acţionează prin intoxicarea celulelor?
Cu ajutorul acestei înţelegeri moderne a
originii cancerului şi posibilităţilor de a-l
controla, această boală poate deveni total
necunoscută generaţiei noastre?
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Perspective obligatorii pentru
asistenţa medicală globală
Pe baza dovezilor ştiinţifice prezentate în acest capitol,
există consecinţe imediate pentru pacienţi, profesionişti
din domeniul sănătăţii şi factori de decizie la nivel politic,
de fapt pentru fiecare cititor.
Cu următoarele postulate dorim să inspirăm o discuţie
publică – ce ar fi trebuit să aibă loc demult – care va duce la
victoria asupra cancerului.
1. Odată ce baza ştiinţifică a controlului natural al cancerului a fost prezentată în această carte, victoria asupra
cancerului depinde de un singur factor: cât de repede
se va răspândi această informaţie în întreaga lume.
2. Implementarea informaţiilor prezentate în această carte va ajuta la eliminarea cancerului ca boală care a bântuit omenirea în proporţii epidemice.
3. Economiile care se vor face prin utilizarea acestei cărţi
ca bază a unui nou sistem public de strategii de sănătate vor fi de nivelul miliardelor. Aceşti bani vor fi economisiţi din costurile asistenţei medicale şi vor reduce
dependenţa fidelă, atât a pacienţilor cât şi a politicienilor, de strânsoarea afacerii multimiliardare de investiţii
farmaceutice care prosperă de pe urma perpetuării epidemiei de cancer.
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Vă daţi seama ...
...că prin citirea acestei cărţi obţineţi o informaţie care în
prezent nu se învaţă în nici una dintre facultăţile de medicină din lume?
Pe pagina alăturată puteţi vedea trei dintre cele mai importante instituţii medicale din lume: Facultatea de Medicină
Harvard, Sloan Kettering Center şi Universitatea Stanford.
Până în zilele noastre, aceste instituţii au instruit generaţii
întregi de viitori medici fără a le oferi informaţia de bază că
agresivitatea cancerului este consecinţa abuzării de către
celulele canceroase a mecanismelor naturale ale organismului – cum ar fi ovulaţia şi migraţia leucocitelor.
Generaţii de viitori medici din întreaga lume nu învaţă la
facultatea de medicină că această utilizare abuzivă a mecanismelor celulare naturale de către celulele canceroase este
motivul pentru care cancerul reuşeşte să scape de sistemul
propriu de apărare a organismului – şi motivul pentru care
această boală este atât de agresivă.
Odată cu publicarea acestei cărţi, această informaţie salvatoare de vieţi devine disponibilă pentru profesioniştii din
domeniul sănătăţii. Mai mult, modul direct de transmitere a
mesajului acestei cărţi va permite şi milioanelor de oameni
fără pregătire medicală să înţeleagă că victoria asupra cancerului este acum în mâinile lor.

Imaginaţi-vă!
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Harvard Medical
School,
Cambridge, MA

Sloan Kettering Center,
New York

Stanford University
Palo Alto
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