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As "soluções" da medicina tradicional para a esclerose múltipla (EM) podem ser piores que a
própria doença: Dentre todos os perigosos medicamentos que são prescritos aos pacientes com
EM, nenhum deles consegue sustar ou reverter os malefícios dessa enfermidade. E todos eles
vêm acompanhados de terríveis efeitos colaterais.
Uma droga aprovada recentemente, que propicia pouco coisa mais que melhorar a velocidade de
locomoção -- e isso apenas em cerca de um terço dos pacientes com EM -- é, na verdade, um
veneno para pássaros, pelo amor de Deus!
Agora, finalmente surge no horizonte uma real esperança de ajuda -- e não, não é uma droga
farmacêutica. Trata-se de um suplemento natural, que é muito semelhante à glucosamina usada
diariamente e com segurança por milhões de pacientes portadores de artrite.
Chama-se N-acetilglucosamina [GlcNAc, N-acetylglucosamine, em inglês], e os pesquisadores
afirmam que ela pode ajudar a corrigir os problemas que fazem com que o sistema imunológico
comece a atacar a si mesmo nos pacientes com EM.
O segredo está nos açúcares: As proteínas celulares reagem às moléculas dos açúcares e estudos
recentes têm demonstrado que esses açúcares podem ser a origem da mensagem que faz as
células T do sistema imunológico ficarem "malucas".
A glucosamina, como seu nome sugere, também é uma forma de açúcar -- e os pesquisadores
dizem que a forma N-acetilglucosamina é suficientemente poderosa para alterar essa mensagem
e substitui-la por outra: "Pare com isso. Já!"
Essa é a teoria. Para testá-la os cientistas criaram ratos com uma doença semelhante à EM,
causando tanta fraqueza nas pernas dos roedores a ponto de chegarem a sofrer de paralisia.
Quando receberam N-acetilglucosamina, porém, a progressão em direção à paralisia não apenas
estancou, mas acabou sendo revertida.
Os pesquisadores dizem que pesquisas em humanos são necessárias para descobrir se isso pode
realmente funcionar nessa sonhada promessa de curar a EM, ou mesmo aliviá-la, bem como
estudar aspectos importantes, como qual seria a dose mais eficaz.
Mas eu compreendo perfeitamente se você não quiser esperar -- e você não precisa esperar
mesmo: a N-acetilglucosamina é barata e se encontra amplamente disponível [nos EUA - N do T].
Apenas tenha o cuidado de fazer isso sob orientação de um médico naturopata experiente, que
possa ajudar a monitorar o seu progresso.
E os benefícios podem não ficar restritos à esclerose múltipla. Na verdade, a N-acetilglucosamina
pode abrir o caminho para novos tratamentos de uma gama de doenças autoimunes.
Num estudo, por exemplo, 8 entre 12 crianças com doenças inflamatórias do intestino tiveram
melhoras importantes -- e sem efeitos colaterais graves -- após dois anos de suplementação com
N-acetilglucosamina.
Essas eram crianças portadoras da versão resistente ao tratamento da doença. Mas um simples
suplemento natural conseguiu realizar o que uma montanha de remédios não conseguiu....
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