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Nieuwsbrief

Nieuw doelwit in
bestrijding Alzheimer

http://www.fmtgezondheidszorg.nl/nieuw-doelwit-in-bestrijding-alzheimer/

Eén van de belangrijkste kenmerken van alzheimer is de abnormale opbouw van eiwitdeeltjes tussen zenuwcellen in de
hersenen. Deze deeltjes worden aangemaakt door secretasen, enzymen die eiwitten opsplitsen in kleinere stukken. Dat
proces levert onder meer het eiwitdeeltje ‘bèta-amyloïde peptide’ op.’.
En verder:
Als deeltjes van dit type samenklonteren, spreekt men over ‘amyloïde plakken’. Opeenhoping van dergelijke plakken tussen
de hersencellen verstoort de communicatie in het brein en zorgt voor een geleidelijke aftakeling van de hersennetwerken.
......
.
Hieruit bleek dat de aanwezigheid van GPR3 verhoogd is in een subgroep van alzheimerpatiënten. Het eiwit kan dus in
verband kan worden gebracht met de ziekteprogressie. GPR3 is met andere woorden een goede kandidaat voor verder
onderzoek.”
Deze G-proteïnegekoppelde receptor (GPCR) is niet de eerste die een fundamentele rol zou kunnen spelen in de regulering
van verschillende fysiologische en pathologische processen. Meer dan de helft van de hedendaagse medicijnen op de
markt zijn gericht op GPCRs.

Ik sta nu weer toch even paf.
----> Abnormale opbouw van eiwitdeeltjes tussen zenuwcellen in de
hersenen....
----> Samengeklonterde plakken verstoren de communicatie in het brein....
----> Hedendaagse medicijnen zijn gericht op het nieuwe doelwit, het
probleem van de samengeklonterde plakken.
Wel wel wel ...
Hier komt het kant en klare antwoord, even logisch als de simpelheid
ervan.
1) ----> Hedendaagse medicijnen zijn gericht op het nieuwe doelwit,
het probleem van de samengeklonterde plakken.
Vanwaar komen de samengeklonterde eiwitplakken?
Neuronen bestaan uit eiwitmateriaal.
Het therapeutisch 'verklaard' effect van de hedendaagse medicijnen, of wat
men de farmacologie ervan pleegt te noemen, wordt in bijna alle gevallen
als 'onbekend' uitgeroepen, omdat zowel evidentie als FIF het
establishment overtuigen van de performante werking ervan.
Kennis is niet vereist, en hoeft bovendien ook niet.
Alhoewel...
Het wel willen kennen van de farmacologie van stoffen die neuronen
verwoesten leert ons, dat het lichaam zich met een gevarenreflex (fight or
flight, doping?) verdedigt tegen die aanval op de integriteit van dit
elektrisch circuit, dat ons denken en ons gedrag bepaalt.
2) ----> Samengeklonterde plakken verstoren de communicatie in het
brein....
3) ----> Abnormale opbouw van eiwitdeeltjes tussen zenuwcellen in
de hersenen....
De kadavers van het therapeutisch wegknippen van neuronen bestaan uit
de levenloze eiwitdeeltjes, die uiteindelijk, zoals ook blijkt, gaan
samenklonteren, waarbij ( en voor alle duidelijkheid...): “een opeenhoping
van dergelijke plakken tussen de hersencellen verstoort de
communicatie in het brein en zorgt voor een geleidelijke aftakeling
van de hersennetwerken.”
Simpele conclusie:
Laat universiteiten en wetenschappelijke overheidsinstellingen opnieuw
weet krijgen van een elementaire scheikundige kennis, om op een
deskundige manier een evaluatie te kunnen maken van de chemische en
soms wel heel gevaarlijke stoffen, die mindcontrol en gedragsmanipulatie
tot stand brengen.
Mindcontrol en gedragsmanipulatie door middel van een evidente en
'geleidelijke aftakeling van de hersennetwerken".
Apotheker Fernand Haesbrouck, 15 oktober 2015

