Informații de sănătate importante pentru toți

SINERGIA MICROELEMENTELOR NUTRITIVE POATE
LIMITA APORTUL DE SÂNGE SPRE TUMORI
Angiogeneza este un proces fiziologic în cadrul căruia noi
vase de sânge se dezvoltă din cele existente. Abilitatea de
a forma noi vase de sânge este necesară pentru funcțiile
de reparare ale organismului, în condiții de sănătate (de
exemplu, vindecarea rănilor). Însă acest proces este acaparat de către celulele canceroase pentru a susține
creșterea rapidă a tumorilor și răspândirea cancerului.

tive în alimentație dezvoltă tumori cu aproximativ 53% mai
mici decât cele ale șoarecilor care primesc alimentație normală. Aceste tumori au avut un aport de sânge semnificativ
mai mic și de aceea au primit un aport limitat de elemente nutritive și oxigen. Rezultatul nu a fost surprinzător, întrucât
secreția de VEGF și FGF – factori cheie în susținerea angiogenezei – a fost redusă1 la acești șoareci cu 75% și respectiv
45%. Spre deosebire de medicamente, microelementele nutritive pot afecta simultan diferite mecanisme implicate în angiogeneză. Am observat că aceste microelemente nutritive au
reușit să inhibe complet (100%)2 migrarea și atașarea celulelor endoteliale ale vaselor de sânge, etape esențiale în formarea de vase de sânge.
Conform unui raport de analiză a industriei, se estimează că
piața globală pentru medicamente împotriva angiogenezei va
atinge valoarea de 53.5 miliarde $ în 2015. Rezultatele noastre
arată clar că soluțiile alternative economice și naturale sunt la
îndemână. Eficiența sinergiei elementelor nutritive confirmă
că cea mai eficientă abordare de atac al cancerului este țintirea
simultană a mai multor mecanisme, inclusiv angiogeneza.

O tumoare nu poate crește în diametru cu mai mult de 1-2 mm
fără a dezvolta propria rețea de alimentare cu sânge, pentru
a-și satisface necesitățile nutriționale. De aceea, celulele canceroase vor stimula celulele din jur să producă factori angiogenetici specifici, care să determine formarea de noi vase de
sânge. Printre acești factori biologici, cei mai improtanți sunt
factorul de creștere vasculară endotelială (VEGF) și factorul
de creștere al fibroblastelor (FGF).
Interesant este că, în urmă cu peste 40 de ani, importanța angiogenezei în dezvoltarea cancerului era trecută cu vederea.
De aceea, a fost nevoie de aproape un deceniu ca ideea să fie
acceptată. Astăzi există multe medicamente care au fost proiectate în scopul inhibării angiogenezei. Deși aceste medicamente reușesc la început să restrângă sau să stabilizeze
tumorile, efectele lor nu durează în timp, deoarece cancerul
dezvoltă rezistență la ele și găsește ale căi de a ocoli efectul
lor inhibitor. Mai mult, unele studii au arătat că aceste medicamente pot provoca chiar creșteri și mai invazive ale cancerului. În plus, acestea sunt asociate cu efecte secundare grave
precum infarctele miocardice, accidentele vasculare cerebrale,
insuficiența renală și perforarea organelor digestive.
Întrucât căutarea unor inhibitori siguri și eficienți ai angiogenezei continuă, am căutat soluții naturale care pot regla acest
proces specific cancerului. Cercetările noastre anterioare au
arătat că o combinație specifică de microelemente nutritive
poate suprima creșterea tumorilor și inhiba invazia celulelor
canceroase în țesuturi. De aceea am investigat capacitatea
acestei combinații de a afecta formarea vaselor de sânge în
tumori, precum și mulți alți factori implicați în angiogeneză.
Am descoperit că aceste microelemente nutritive pot inhiba
puternic angiogeneza indusă de FGF la embrioni. Mai mult,
am demonstrat că șoarecii care primesc microelemente nutri-
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