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SÃNÃTATE

Tratamente care vindecã
90%
din
cancere!
O
amenii de ºtiinþã de la
Vaxil Biotherapeutics
au pus la punct un vaccin, ImMucin, care ucide 90%
dintre cancere folosindu-se de
mecanismele naturale de
apãrare ale corpului. Ei afirmã
cã acest tratament a avut deja
succes în cazul unor bolnavi,
vindecându-i dupã doar douã
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doze! Se estimeazã cã vaccinul
va fi disponibil pe scarã largã
în maximum ºase ani. El
funcþioneazã prin direcþionarea
sistemului imunitar al pacientului spre tumoare, pe care o
atacã ºi o distruge. De obicei,
celulele canceroase se extind în
corp deoarece sistemul imunitar nu le percepe ca fiind o

ameninþare, spre deosebire de
viruºi ºi bacterii. Noul vaccin
foloseºte o moleculã intitulatã
MUC1, prezentã în 90% dintre
cancere, pentru a „antrena” sistemul imunitar sã recunoascã
celulele canceroase. Cercetãtorii au descoperit cã prin
injectarea în corp a unui nivel
potrivit al moleculei MUC1

sistemul imunitar e forþat sã
lupte împotriva acesteia. Întrun experiment realizat la
Centrul Medical Hadassah din
Ierusalim, 10 pacienþi suferinzi
de mieloma, un cancer al sângelui, au fost injectaþi cu
ImMucin. Dupã 2-4 doze de
tratament, ºapte dintre aceºtia
au prezentat un sistem imunitar
întãrit, iar 3 dintre ei au fost
complet vindecaþi. Vaccinul
este conceput pentru a fi folosit
de persoanele deja suferinde de
cancer, nu pentru a preveni
afecþiunea. Se crede cã eficienþa sa este mai mare în cazul
cancerelor depistate devreme ºi
pentru a preveni revenirea cancerului la pacienþii deja vindecaþi. Acum, oamenii de ºtiinþã
de la Universitatea din Tel
Aviv testeazã vaccinul pe mai
multe tipuri de cancer ºi pe mai
mulþi pacienþi. Între timp, ºi
cercetãtorii americani au
descoperit un medicament care,
conform declaraþiilor lor, poate
vindeca mai multe tipuri de
tumori canceroase. Conform
testelor efectuate pe ºoareci de
laborator, tratamentul a dat
rezultate foarte bune în cancerul mamar, ovarian, de colon,
de vezicã, de prostatã, de creier
ºi de ficat. El poate încetini
creºterea tumorilor canceroase,
iar dacã este administrat de
timpuriu, le poate chiar elimina, afirmã cercetãtorii din
cadrul Universitãþii Stanford.
Rezultatele publicate iniþial în
periodicul Proceedings of the
National Academy of Science
au descris capacitatea medicamentului de a bloca periculoasa
proteinã CD47 ºi a micºora
tumorile canceroase de tip
uman implantate unor ºoareci
de laborator. ”Medicamentul
miraculos”
identificã
ºi
blocheazã proteina CD47, un
biomarker care deregleazã
funcþia sistemului imunitar ºi îl
obligã sã distrugã celulele
sãnãtoase în loc sã le protejeze.
Tumorile canceroase se folosesc de aceastã proteinã pentru
a fenta sistemul imunitar al
organismului. ”Tocmai am
descoperit cã aceastã proteinã
nu este importatã doar în
cazurile de leucemie ºi limfoame maligne, deoarece am
identificat-o în numeroase alte
tipuri de cancer”, a declarat
biologul Irving Weissman,
citat de Huffington Post. Din
pãcate, fiindcã a fost experimentat doar în laborator,
medicamentul nu va fi disponibil pe piaþã prea curând.

