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Úžasný objav: Koreň púpavy zabíja bunky leukémie,
rakoviny prostaty i chemoterapii odolného melanómu
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Možno na vašom dvore nie sú vítané, no ukazuje sa, že púpavy majú nesmierny
potenciál, keď ide o pomoc ľuďom trpiacim rakovinou.

Najbežnejším druhom rakoviny, ktorý teraz postihuje ľudí vo veku 25 až 29 rokov, je
chemoterapii odolávajúci melanóm, najzávažnejšia forma rakoviny kože.

Jedinou možnosťou, ktorú v súčasnosti lekári týmto pacientom ponúkajú, je operačné
odstránenie nádoru a jeho okolia, po čom nasleduje imunoterapia. Keď je však už
melanóm metastázovaný, zvyčajne takáto liečba nefunguje.

Zdá sa však, že to všetko sa zmení vďaka nenáročnej rastlinke, ktorú mnohí ľudia
vytrhávajú zo svojich záhrad a zahadzujú.

Na Katedre chémie a biochémie University of Windsor v Ontariu dokázali, že extrakt
z koreňa púpavy môže spôsobiť, že sa bunky ľudského melanómu v podstate zabijú
samé, pričom to nevedie k žiadnemu druhu toxicity.

V skutočnosti ich úvodná štúdia zistila, že rakovinové bunky sa rozpadajú už do 48 hodín,
zatiaľ čo zdravé bunky zostávajú nepostihnuté.

Štúdiu viedol profesor Siyaram Pandey, PhD.

V klinických pokusoch sa používa čaj z koncentrovaného 1/3
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V klinických pokusoch sa používa čaj z koncentrovaného
púpavového koreňa
Tieto sľubné výsledky viedli neziskovú organizáciu Mitacs k osloveniu spoločnosti AOR
Inc., ktorá v Calgary vyrába zdravé prírodné produkty, aby vyvinula púpavový čajový
prášok výrazne silnejší než tie, ktoré sa dajú nájsť v obchodoch so zdravou výživou.

Robia to tak, že koreň púpavy pomelú, vytvoria z neho extrakt, a potom z neho
lyofilizáciou vyrobia prášok, ktorý si pacienti rozpustia vo vode a vypijú.

Náš tip: Zistite, aké vitamíny, minerály a doplnky stravy užívať pri rôznych ochoreniach.
Viac informácií tu.

Pre klinický pokus, ktorý sa uskutoční vo windsorskom Regionálnom rakovinovom centre,
vyrába ARO 6000 dávok tohto čaju a zúčastní sa ho 30 pacientov s rozličnými druhmi
rakoviny, vrátane leukémie, ktorí nemali úspech s konvenčnou liečbou.

Vo vyhlásení projektu Koreň púpavy na webovej stránke University of Windsor sa píše:

Od zahájenia tohto projektu sme boli schopní úspešne posúdiť účinok prostého vodného
výluhu púpavového koreňa na rôzne druhy ľudských rakovinových buniek v laboratóriu.

Pozorovali sme jeho účinnosť proti ľudskej T-bunkovej leukémii, chronickej myelomonocytickej
leukémii, rakovine pankreasu a hrubého čreva, pričom nebol nijako toxický pre nerakovinové
bunky.

Okrem toho boli tieto štúdie účinnosti potvrdené na pokusných zvieratách (myšiach), ktorým
boli transplantované bunky ľudskej rakoviny čreva.

Vedkyňa a onkologička, Dr. Caroline Hammová, povedala, že niektorí jej pacienti
zaznamenali zlepšenie aj po pití čaju z púpavového koreňa, zakúpeného v obchodoch so
zdravou výživou.

Koncentrovaný čaj by sa mohol osvedčiť ako ešte účinnejší a teoreticky zachrániť veľké
množstvá životov.

Púpava by mohla pomáhať v boji proti celému radu rakovín
Štúdia, uverejnená v roku 2008 v časopise International Journal of Oncology, ukázala, že čaj
z púpavy zmenšil bunky rakoviny prsníka a prostaty.

Následná správa v tom istom časopise ukázala, že výživový doplnok s obsahom púpavy
potláčal rast buniek rakoviny prostaty.
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Extrakty z púpavy tiež preukázali svoju účinnosť pri liečbe rakoviny prsníka a leukémie.
Na tento účel sa aj v minulosti používala v tradičnej čínskej medicíne, ako aj v medicíne
domorodých Indiánov.

Okrem toho sa púpavové extrakty ukázali byť prísľubom v boji proti bunkám rakoviny
hrubého čreva a pankreasu.

Púpava má aj veľa ďalších prínosov
Prínosy púpavy sa týmto zďaleka nekončia.

Odporúčame: Prírodná liečba cukrovky

Koreň tiež môže stimulovať sekréciu žlče, zmierňovať alergie, znižovať cholesterol a čistiť
pečeň. Navyše obsahuje veľké množstvá vitamínov A a K.

Ide len o jeden z mnohých prírodných liekov, ukazujúcich veľký prísľub v liečení stavov,
ktoré sa nepodarilo zdolať konvenčnej medicíne.

V lesoch, oceánoch a dokonca púšťach našej planéty pravdepodobne rastie nespočetné
množstvo ďalších prírodných liekov, čakajúcich len na svoje objavenie.

Zdroj: realfarmacy.com, Spracoval:
Badatel.net
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