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Discursul de la Stanford Medical School

La 4 mai 2002 am avut privilegiul de a ţine următorul discurs la
un simpozion despre nutriţie la Stanford Medical School din
Palo Alto, California.

Timp de mai bine de un secol, această instituţie medicală a
servit cu graţie interesele cartelului farmaceutic promovându-i
afacerea cu boli cardiovasculare, în valoare de multe miliarde
de dolari.

Timp de mai bine de un
deceniu, cartelul farmaceutic
a luptat puternic împotriva
descoperirii mele cu privire la
legătura dintre scorbut și bolile
cardiovasculare, înţelegând că
aceasta ameninţa însăși baza
afacerii sale. În această luptă,

cartelul a abuzat de mulţi lideri de opinie din lumea medicală.
Acum, acceptarea pe scară din ce în ce mai largă a conexiunii
dintre scorbut și bolile cardiovasculare nu mai poate fi
ignorată. Discursul meu de la Universitatea Stanford a fost un
eveniment istoric, deoarece a sfărâmat strânsoarea în care
cartelul farmaceutic ţinea instituţiile medicale. Medicii care au
organizat evenimentul merită credit pentru deschiderea
acestor porţi bine păzite ale medicinei.

Doar douăzeci de minute din
discursul meu au fost ca un
cutremur pentru castelul din
cărţi de joc care este cardiologia
farmaceutică. Medicina celulară
a deschis acum porţile pentru
noi generaţii de medici și
cardiologi, permiţându-le să
salveze milioane de vieţi.
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În timpul discursului meu de la
Universitatea Stanford



Legătura dintre scorbut și bolile de inimă:
soluţia enigmei bolilor cardiovasculare

”Doresc să felicit Universitatea Stanford pentru conştientiza-
rea nevoii de răspunsuri naturale și preventive la cauza numă-
rul unu a deceselor din lumea industrializată. Vă voi explica
faptul că ateroscleroza, infarctele miocardice și accidentele
vasculare cerebrale nu sunt boli, ci rezultatul deficitului de
vitamine pe termen lung și de aceea ele pot fi prevenite pe
cale naturală, fără medicamente farmaceutice sau intervenţii
chirurgicale.

Boala cardiovasculară este o formă timpurie a bolii marinari-
lor, scorbutul. În prezentarea mea mă pot focaliza doar pe
cea mai clară dovadă. Pentru mai multe detalii vă invit să vizi-
taţi site-ul nostru de cercetare www.drrathresearch.org.

Toate ipotezele existente despre ateroscleroză au un punct
comun – sfidează logica umană. Dacă nivelurile ridicate de
colesterol, LDL oxidat sau bacteriile ar fi factorii care deterio-
rează peretele vascular, plachetele aterosclerotice ar apărea
pe întregul sistem de vase de sânge al organismului. În mod
inevitabil, boala vasculară periferică ar fi prima manifestare a
bolii cardiovasculare. E clar că nu este cazul.

”Ghicitoarea terenului de fotbal” poate fi dezlegată de ori-
cine, fără să fi absolvit Universitatea Stanford sau vreo altă
şcoală medicală.
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Ipotezele curente despre ateroscleroză pot explica boala 
vasculară periferică dar nu și boala coronariană

Cercetători: Ipoteze:
Goldstein & Brown Hipercolesterolemie
Steinberg LDL oxidat
Ross Răspuns la rănire
Libby Inflamaţie



Arterele, venele și capilarele din corpul nostru compun un sis-
tem de vase lung de 96.000 km, care acoperă o suprafaţă
egală cu cea a unui teren de fotbal. Dar acest sistem de vase
cedează în 90% din cazuri într-un punct anume: arterele coro-
nare – adică pe o lungime egală cu o miliardime din întregul
sistem vascular. Dacă nivelul ridicat de colesterol – sau orice alt
factor de risc din fluxul sanguin – ar putea deteriora sistemul
de vase de sânge, acesta s-ar înfunda oriunde, nu doar într-un
singur punct. În mod evident nivelul ridicat de colesterol nu
poate fi cauza primară a bolii coronariene. Deci, soluţia enig-
mei bolilor cardiovasculare trebuie să fie în explicarea plache-
telor de pe arterele coronare ca manifestare predominantă a
acestor afecţiuni. Pentru a rezolva această engimă trebuie să
ne reorientăm atenţia – de la fluxul sanguin și constituenţii
săi, la singura ţintă relevantă: stabilitatea peretelui vascular.

Următoarea imagine arată legătura dintre boala cardiovasculară
și boala marinarilor,scorbutul. Spre deosebire de animale,
organismul uman nu poate sintetiza vitamina C. Deficienţa
de ascorbat duce la două modificări morfologice distincte ale
peretelui vascular: stabilitate vasculară defectuoasă datorată
sintezei scăzute a colagenului și pierderea funcţiei barierei
endoteliale.
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Ghicitoarea terenului de fotbal

Suprafaţa totală a sistemului
de vase de sânge al unei per-
soane este comparabilă cu
dimensiunea unui teren de
fotbal. 

Dar în 90% din cazuri se
înfundă în același punct mic –
de dimensiunea markerului
pentru ”lovitura de pedeapsă”



Marinarii secolelor trecute mureau în decurs de câteva luni din
cauza hemoragiilor provocate de lipsa sintezei endogene a
ascorbatului, combinată cu un regim alimentar deficitar în
vitamine. Când indienii le dădeau acelor marinari ceai din
scoarţă de copac alături de o alimentaţie bogată în vitamine,
hemoragiile încetau iar peretele vascular se vindeca în mod
natural. Astfel, stricăciunea era reparată!

Astăzi, primim o anumită cantitate de vitamina C prin regimul
alimentar, deci scorbutul pur este rar. Dar această cantitate nu
este suficientă, astfel că aproape toţi oamenii suferă de deficit
cronic de vitamine. De-a lungul deceniilor se dezvoltă leziuni
pe peretele vascular, în special în zonele de stres mecanic ridi-
cat cum ar fi arterele coronare (funcţia de pompare a inimii). 

Exact ca în cazul bolii marinarilor, scorbutul, şi în boala cardio-
vasculară vitamina C induce repararea naturală a pereţilor
vaselor de sânge, ceea ce determină stoparea şi eventual
regresia leziunilor vasculare. Spre deosebire de modelele
curente de aterogeneză, ”Conexiunea Scorbut – Boli de Inimă”
răspunde tuturor întrebărilor cheie ale cardiologiei de astăzi.
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Legătura dintre scorbut și bolile cardiovasculare

Boala cardiovasculară este o formă incipientă
a bolii marinarilor, scorbutul. În ambele cazuri,
lipsa vitaminei C din celulele peretelui vascular
este problema care stă la baza bolii. În scorbut,
o epuizare totală a ascorbatului din corp
dizolvă structura peretelui vascular cauzând
scurgeri, hemoragii și eventual deces. În boala
cardiovasculară, deficitul de ascorbat se dez-
voltă treptat de-a lungul deceniilor, lăsând
timp pentru ca mecanismele de reparare vas-
culară să acţioneze (formarea plachetelor)

boli cardio-
vasculare

Scorbut



1. De ce suferim de infarcte ale inimii și nu ale nasului
sau urechilor? 
Răspunsul se reduce la doi factori: deteriorarea structurală a
peretelui vascular cauzată de deficitul de vitamine, în combi-
naţie cu stresul mecanic dat de fluxul de sânge care pulsează
în arterele coronare. În acest punct unic deteriorarea de bază
a structurii este prima expusă.

2. De ce facem arterioscleroză și nu venoscleroză?
Ipoteza conform căreia colesterolul, infecţiile bacteriene,
chlamydia și alţi factori de risc din sânge cauzează plachete, ar
însemna că, în mod inevitabil aceşti factori ar determina şi
înfundarea venelor, ducând la venoscleroză. Evident, nu este
cazul. Legătura dintre scorbut și bolile de inimă oferă singurul
răspuns logic la această întrebare.

DE CE ANIMALELE NU FAC INFARCT... DAR OAMENII, DA!

274

De ce oamenii suferă infarcte miocardice 
și nu ”infarcte nazale”

Diastola
(faza de relaxare)

Principala slăbiciune a perete-
lui vascular, cauzată de defici-
tul de vitamine, se manifestă
cu precădere în zonele supuse
unui stres mecanic extrem.

Datorită pompării continue a
inimii, arterele coronare sunt
zonele cele mai stresate și pri-
mele locuri în care apare
deteriorarea și repararea vas-
culară (formarea plachetelor)

Cu fiecare bătaie de inimă arterele coro-
nare sunt comprimate până la aplatisare.

De ce oamenii fac arterioscleroză și nu venoscleroză?

Arterioscleroza
Principala cauză a

deceselor

Venoscleroza
Complet 

necunoscută

Arterioscleroza este cauza
unui deces din două. Este
necunoscută, cu excepţia
situaţiilor când o venă este
implantată ca arteră – așa
cum se întâmplă în operaţia
de bypass coronarian. Atunci
și venele dezvoltă plachete.
Aceasta este dovada logică
a faptului că nu colesterolul,
ci slăbiciunea peretelui vas-
cular expus la stres mecanic
cauzează infarcte.

Sistola
(faza de contracţie)



3. De ce animalele nu suferă infarcte miocardice, dar
oamenii da? 
De ce urșii și alte animale care hibernează și care au nivelul
colesterolului de 600 mg/dl nu s-au stins ca specii, din cauza
unei epidemii de infarcte miocardice? Răspunsul: Animalele
produc propria vitamină C în cantităţi între 1 gram și 20 grame
(șase linguriţe) zilnic, raportat la greutatea corpului uman.
Aceste cantităţi de ascorbat sunt evident suficiente pentru a
optimiza stabilitatea pereţilor lor vasculari – fără să aibă nevoie
de statine și alte medicamente pentru reducerea colesterolului.

4. De ce sunt toţi factorii importanţi de risc pentru boala
cardiovasculară strâns legaţi de deficitul de ascorbat?
Toţi factorii de risc pentru boala cardiovasculară cunoscuţi astăzi
inclusiv:

• metabolismul carbohidraţilor – cum ar fi diabetul
• metabolismul lipidelor – nivel ridicat de colesterol și alte 

hiperlipidemii
• metabolismul aminoacizilor – cum ar fi homocisteinuria – 

sunt strâns legate de deficitul de vitamina C și de alţi micronu-
trienţi esenţiali pentru metabolismul celulei vasculare. Numitorul
comun al acestor dereglări metabolice este asigurarea stabilităţii
compensatorii pentru peretele vascular deficitar în vitamine.
Aceasta este și cauza pentru care deficitul de ascorbat mărește
nivelul de fibrinogen și tromboxan, scăzând concomitent nivelul
factorilor de relaxare endoteliali derivaţi (NO) şi al prostaciclinei.
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De ce animalele nu suferă infarcte miocardice

Cu foarte rare excepţii, animalele nu
dezvoltă arterioscleroză

Exemplele cele mai remarcabile sunt
urșii. Ei au niveluri medii ale coleste-
rolului peste 600 ml/dl, însă nu
suferă infarcte miocardice deoarece
organismul lor produce propria vita-
mină C care le stabilizează pereţii
arterelor.



Să luăm în considerare dovada cheie pentru legătura dintre
scorbut – boli de inimă. Porcul de Guineea, la fel ca și omul, nu
poate sintetiza ascorbatul pe cale endogenă. În cercetarea
noastră publicată în lucrările Academiei Naţionale de Știinţe
am demonstrat că atunci când porcilor de Guineea li s-a dat
vitamina C doar la nivelul DZR, aceștia au dezvoltat ateroscle-
roză. Aceste leziuni vasculare erau nediferenţiabile histologic
de plachetele aterosclerotice umane. În schimb, animalele
care primeau cam o linguriţă de vitamina C pe zi aveau arte-
rele curate. 

Aceste experimente au fost confirmate de Dr.Maeda și colegii
săi într-un model animal ”knock-out” pentru ascorbat. Prima
manifestare la aceste animale era deteriorarea peretelui vas-
cular, asemănătoare aterosclerozei incipiente la oameni.
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Dovada porcului de Guineea
La fel ca oamenii, porcii de Guineea nu pot produce propria vitamină C.

Dacă au aport scăzut de vitamine
în regimul alimentar, aceste ani-
male dezvoltă plachete ateroscle-
rotice structural identice cu ate-
roscleroza umană.

Când li s-a dat o cantitate zilnică
de vitamina C echivalentă cu 5
grame, arterele au fost protejate
și nu au dezvoltat plachete. 

Confirmările legăturii dintre scorbut și 
boala de inimă conform Dr.Rath

Când producţia de vitamina C în
organismul șoarecilor a fost ”ter-
minată” din punct de vedere
genetic și aceștia nu au mai primit 
vitamina C în regimul alimentar,
aceste animale au dezvoltat
leziuni structurale în pereţii arte-
relor, identice cu ateroscleroza
umană incipientă. Șoarecii nor-
mali, capabili să producă propria
vitamină C, au pereţi vasculari
sănătoși iar boala cardiovasculară
nu se dezvoltăMaeda et. al. PNAS (2000) 97: 841-846.



Am confirmat aceste rezultate într-un studiu clinic asupra
pacienţilor cu depozite existente pe arterele coronare, măsu-
rate cu ajutorul tehnologiei Ultrafast Computed Tomography
(tomografie computerizată ultrarapidă). După urmarea unui
program de vitamine bine definit, nivelul calcifierilor a scăzut
semnificativ și în unele cazuri s-a demonstrat chiar dispariţia
leziunilor, așa cum puteţi vedea în imaginile CT cu raze X (publi-
carea acestui studiu clinic este documentată la sfârșitul cărţii).

Legătura dintre scorbut și boala cardiovasculară înseamnă o
schimbare de paradigmă în medicină de la tratarea simptomelor
până la singura ţintă relevantă, din punct de vedere preventiv și
terapeutic: stabilitatea peretelui vascular. Odată cu descoperirea
legăturii dintre scorbut și bolile de inimă, ”universul bolilor cardio-
vasculare” a încetat să mai fie o ”farfurie” și a devenit un ”glob”.
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Dovadă clinică pentru pacienţii cu boală coronariană

Pentru prima oară în istoria medi-
cinei, regresia naturală a bolii
coronariene a fost demonstrată
cu raze X (Ultrafast Computed
Tomography). La acest pacient,
plachetele de pe arterele coro-
nare au dispărut complet după
un an de urmare a programului
meu de nutrienţi celulari

Legătura dintre scorbut și bolile 
de inimă transformă ”Universul bolilor 

cardiovasculare” dintr-o farfurie într-un glob

Înainte După



Acum că am identificat adevărata natură a bolii cardiovascu-
lare, eradicarea ei este doar o problemă de timp. Peste 10 ani
titlurile editorialelor ar putea suna astfel: 

În numele milioanelor de pacienţi care suferă de aceste afec-
ţiuni, solicit Universităţii Stanford și altor școli medicale să-și
accepte responsabilitatea și să ni se alăture în eradicarea boli-
lor cardiovasculare” (sfârșitul discursului)

Reacţii la discursul meu

Întrebare din partea lui John Cook, Ph.D., M.D., profe-
sor de cardiologie și organizator al acestei conferinţe la
Școala de Medicină Stanford: Dr.Rath aţi spus ceva foarte
interesant. De fapt, cred că este o întrebare de 64.000 $: de ce
face cineva ateroscleroză? De ce există o eterogenitate (varia-
ţie) a cazurilor de ateroscleroză? Consider că este un lucru
important. Cred că este din cauza diferenţelor dintre sisteme,
a faptului că venele și arterele sunt foarte diferite. Ele sunt
desigur supuse diferitelor forţe hemodinamice (ale fluxului de
sânge) şi de asemenea venele, capilarele ş.a.m.d. sunt for-
mate din ţesuturi diferite; părerea mea este că acest lucru ar
explica atât eterogenitatea, cât și forţele hemodinamice.
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·  "OMS proclamă bolile de inimă ca eradicate"

·  "Piaţa farmaceutică a statinelor și a altor medica-
mente orientate pe simptome s-a prăbușit pe
Wall Street"

· "Secţiile de cardiologie de la Stanford și din alte
școli medicale se închid"



Dr. Rath: Dacă luăm în considerare o operaţie de bypass
coronarian de exemplu, se ia o venă de la picior, care este
apoi implantată deasupra inimii, ca arteră coronară. Din acel
moment acea venă este supusă fluxului pulsatil de sânge (de
pompare). Fosta venă funcţionează acum ca o arteră și dez-
voltă plachete aterosclerotice care o pot eventual înfunda.

Comentariul unui alt profesor de cardiologie: Dar noi
avem și studii care arată efectul slab sau chiar inexistent al
vitaminelor asupra bolii cardiovasculare.

Dr. Rath: :”Noi” însemnând...cine? Dacă intraţi în bibliotecile
medicale de pe internet veţi găsi peste 10,000 de studii care
atestă beneficiile vitaminelor asupra sănătăţii. Mai mult, cel
mai mare studiu desfășurat vreodată pe Planeta Pământ a
revelat că la miliarde de animale boala cardiovasculară este
complet necunoscută pentru că ele produc propria vitamina C.

Întrebarea este pentru cât timp mai vreţi să ignoraţi faptele și
să riscaţi ca milioane de oameni să continue să moară din
cauza unei boli care ar fi putut să dispară demult? Deci, cine
sunt ”noi”?
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“Dragul meu Kepler, ce părere ai tu despre filozofii de frunte de
aici, faţă de care mi-am exprimat de mii de ori disponibilitatea de
a le arăta studiile mele, dar care, cu încăpăţânarea leneșă a unui
șarpe care a mâncat până la saturaţie, nu au consimţit niciodată
să se uite la planete sau la lună sau la telescop? Așa cum șerpii
închid ochii, la fel închid și oamenii ochii la lumina adevărului”

Galileo Galilei într-o scrisoare adresată lui Johannes Kepler, 1630



Eradicarea bolilor 
cardiovasculare este posibilă!

Chemarea Rath-Pauling la eradicarea bolilor cardiovasculare
La 2 iulie 1992, pentru prima dată, posibilitatea eradicării bolilor
cardiovasculare ale omenirii a fost anunţată public. În ultimul
său apel, dublul laureat al Premiului Nobel, Linus Pauling mi-a
susţinut descoperirea știinţifică în cercetarea asupra acestor boli.

Doar cu câteva săptămâni mai târziu, cartelul farmaceutic și-a
lansat eforturile legislative prin intermediul FDA (Food and Drug
Administration – Administraţia Alimentelor și Medicamentelor)
pentru a înăbuși această descoperire și a face vitaminele disponibile
doar ca medicamente pe bază de reţetă. În ”lupta pentru libertatea
vitaminelor” dintre 1992-1994 oamenii din SUA au împiedicat
aceste planuri lipsite de scrupule și și-au apărat dreptul la sănătate.
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Deasupra: două pagini de manuscris
din ultimul apel public al dublului
laureat al Premiului Nobel înainte
de decesul său în 1994

Stânga: Dr.Pauling alături de mine
la istorica conferinţă de presă de la
San Francisco, 2 iulie 1992, unde
făcea ”O chemare la un efort inter-
naţional pentru abolirea bolilor
cardiovasculare”.
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APEL LA UN EFORT INTERNAŢIONAL 
PENTRU ABOLIREA BOLILOR CARDIOVASCULARE

Bolile de inimă, accidentele vasculare cerebrale și alte forme de
boli cardiovasculare ucid milioane de oameni în fiecare an, în
timp ce alte milioane de oameni rămân cu sechele din cauza lor.
Acum există oportunitatea de a reduce cu mult acest tribut de
morţi și invalizi prin suplimentarea optimă a regimului alimentar
cu vitamine și alţi nutrienţi esenţiali.

În ultimii ani, noi și asociaţii noștri am făcut două descoperiri
remarcabile. Una este aceea că bolile de inimă au ca și cauză pri-
mară aportul insuficient de ascorbat (vitamina C), o insuficienţă
de care suferă aproape orice persoană de pe pământ. Deficitul
de ascorbat duce la slăbirea pereţilor arterelor și iniţierea proce-
selor aterosclerotice în special în zonele aflate sub stres. Tragem
concluzia că atât colesterolul cât și alţi factori de risc din sânge
măresc riscul de boli cardiovasculare numai atunci când peretele
vascular este slăbit de deficienţa de ascorbat.

Cealaltă descoperire este că principala particulă transportatoare
de colesterol care formează plachete aterosclerotice nu este LDL
(proteina cu densitate scăzută) ci o lipoproteină asociată, lipopro-
teina(a). Mai mult, anumiţi nutrienţi esenţiali, mai ales aminoaci-
dul L-lizină poate bloca depunerea acestei lipoproteine și poate
chiar reduce plachetele existente. Am tras concluzia că suplimen-
tarea optimă cu ascorbat și alţi nutrienţi ar putea să prevină în
mare măsură bolile de inimă și accidentele vasculare cerebrale și să
fie eficientă în tratarea afecţiunilor deja existente. Datele clinice și
epidemiologice publicate susţin această concluzie. Scopul este
acum clar: abolirea bolilor cardiovasculare ca și cauză a invalidităţii
și mortalităţii pentru generaţia actuală și generaţiile viitoare.

CU MILIOANE DE VIEŢI PUSE LA ZID ÎN FIECARE AN, 
NU MAI ESTE TIMP DE PIERDUT!

• Facem apel la toţi colegii noștri din domeniul știinţei și medici-
nei să ni se alăture într-un efort internaţional comun și vigu-
ros, atât la nivelul cercetării cât și al studiilor clinice, pentru a
investiga importanţa vitaminei C și a altor nutrienţi în contro-
larea bolilor cardiovasculare.

• Facem apel la autorităţile naţionale și internaţionale în dome-
niul sănătăţii precum și alte instituţii de sănătate, să susţină
aceste eforturi cu măsuri politice și financiare.

• Facem apel la fiecare fiinţă umană să încurajeze medicii și insti-
tuţiile medicale locale să ia parte activă la acest proces

SCOPUL ELIMINĂRII BOLILOR CARDIOVASCULARE CA ȘI CAUZĂ
MAJORĂ A DECESELOR ȘI INVALIDITĂŢII ESTE ACUM VIZIBIL!

Matthias Rath și Linus Pauling
San Francisco, California, iulie 1992



Creșterea conștientizării
Campania noastră globală de informare nu a trecut neobservată.
De fapt, organizaţiile guvernamentale și private, corporaţiile,
universităţile și alte instituţii care ne-au contactat prin intermediul
site-ului sunt printre ”Cine este cine” ai lumii. Vă prezentăm în
continuare doar o listă parţială
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www.dr-rath-health-foundation.org

Organizaţii guvernamentale din:
• Australia
• Belgia
• Brazilia
• Canada
• Chile
• Egipt
• Germania
• India
• Italia
• Egypt
• Iordania
• Malaezia
• Olanda
• Norvegia
• Polonia
• Africa de sud
• Spania
• Suedia
• Turcia
• SUA (Ministerul Apărării)

Alte Instituţii:
• Academiile de știinţe din 

Bulgaria, Rusia, Suedia 
• Development Bank of Singapore
• Dow Jones & Co.
• Comisia Europeană
• Ministerul Sănătăţii din Chile
• Kaiser Health Insurance (S.U.A)
• Universitatea de Medicină a Institutului

Karolinska 
• Biblioteca Publică Los Angeles
• Fondul OPEC
• Agenţia de Ştiri Reuters
• Royal Communications Jordan
• South African Broadcasting Corp. 
• Statele California, Florida, 

Georgia, Illinois, Minnesota, 
New Jersey și Texas

• UK National Health Service
• UNO, WHO și UNICEF (ONU, OMS și UNICEF)
• Centrele de Control al Bolilor din S.U.A.
• USA Today (SUA astăzi)



Susţinere din întreaga lume
Vorbind în numele milioanelor de susţinători din toată lumea:
“Am citit informaţiile dumneavoastră publice 
în Australia – este o muncă fantastică! Felicitări
pentru integritatea dumneavoastră!”
Australia

“Vă felicit cu adevărat pentru curajul 
dumneavoastră.”
Argentina

“Îl susţin pe Dr.Rath în misiunea sa de a deschide
ochii lumii în ceea ce privește adevărul despre
companiile farmaceutice”
Marea Britanie

“Apreciez munca pe care o depune Dr.Rath
pentru a mă informa pe mine și întreaga lume.
Orice putem face pentru a-l ajuta să influen-
ţeze politica publică și guvernamentală este un
pas în direcţia potrivită” 
Statele Unite
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Corporaţii:
• Abbott Laboratories
• Bayer
• Boeing
• Chase Manhattan
• Deutsche Bank
• Eli Lilly
• Exxon
• Glaxo Smith Kline Beecham
• Halliburton
• Koch Industries
• Merck
• Microsoft
• Pfizer
• Raytheon Company
• Shell
• Siemens 
• Swiss Bank Corporation
• Texaco
• Visa
• Xerox

Universităţi:
• Austria: Viena, Innsbruck
• Brazilia: Buenos Aires
• Canada: McGill
• Cuba: Cienfuegos
• Germania: Heidelberg, Berlin
• Franţa: Grenoble
• India: Madras
• Italia: Bologna, Milano, Roma
• Japonia: Nagoya
• Coreea: Seul
• Mexic: Universitatea Naţională
• Olanda: Amsterdam, Rotterdam
• Polonia: Varşovia, Cracovia
• Singapore: Universitatea Naţională
• Spnia: Madrid, Seville, Salamanca
• Suedia: Şcoala de Economie
• Africa de sud: Cape Town, Pretoria
• Marea Britanie: Oxford, Kings,

Londra, Wales
• USA: Stanford, Harvard, Berkeley

Columbia, Rutgers, Mayo, Yale



Despre autor

Matthias Rath, M.D.este un medic și om de știinţă renumit la
nivel mondial. El a condus cercetările ce au avut ca rezultat
descoperirile despre prevenirea naturală și tratarea ateroscle-
rozei – cauza care stă la baza infarctelor miocardice și a acci-
dentelor vasculare cerebrale. Pentru această descoperire el a
primit primele brevete din lume pentru regresia naturală a
bolilor cardiovasculare.

Dr. Rath este fondatorul medicinei celulare – noua înţelegere
știinţifică a faptului că cele mai comune boli ale zilelor noastre –
inclusiv bolile cardiovasculare și cancerul – sunt consecinţele defici-
tului pe termen lung al anumitor vitamine, minerale și alţi biocatali-
zatori pentru metabolismul milioanelor de celule din corpul nostru. 

Publicaţiile știinţifice ale Dr.Rath au apărut în reviste știinţifice
internaţionale de prestigiu inclusiv Arteriosclerosis (Arterios-
cleroza) editată de American Heart Association (Asociaţia
americană a inimii) și lucrările Academiei Naţionale de Știinţe
a SUA. Cărţile sale au fost traduse în peste 10 limbi și au fost
vândute în întreaga lume, în milioane de exemplare.

Dr. Rath este fondatorul și conducătorul unui institut internaţio-
nal de cercetare și dezvoltare care are ca scop eradicarea celor
mai comune probleme de sănătate ale zilelor noastre cu ajuto-
rul medicinei celulare și al terapiilor naturale eficiente și sigure.

Descoperirile Dr.Rath în controlul natural eficient al bolilor de
inimă și al altor afecţiuni au devenit o ameninţare la adresa
”afacerii cu boala” în valoare de multe trilioane de dolari a
industriei farmaceutice, care este bazată doar pe medica-
mente sintetice orientate pe simptome. De aceea, companiile
farmaceutice au lansat o campanie globală de stabilire de ”legi
protecţioniste” pentru pieţele lor de medicamente. Scopul
acestora este interzicerea informaţiei salvatoare de vieţi des-
pre sănătate naturală, cu preţul vieţii și sănătăţii oamenilor.
Site-ul Dr.Rath www.drrath.com este sursa principală de infor-
maţii în ceea ce privește medicina celulară și sănătatea naturală.
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Recunoștinţă

Mulţumesc tuturor acelora fără de care descoperirea medicală
în ce privește controlul bolilor cardiovasculare ar fi fost amânată
cu mulţi ani: vechii mele colege Dr. Aleksandra Niedzwiecki și
echipei ei de cercetători de la institutul nostru, angajaţilor
noștri, membrilor Alianţei noastre de Sănătate și milioanelor
de oameni și prieteni din întreaga lume care m-au susţinut în
această luptă globală pentru eliberarea sănătăţii umane.

Mulţumirile mele se adresează şi tuturor celor care au rămas o
sursă nepreţuită de motivare pentru mine, datorită scepticismului
și opoziţiei lor. 
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În natură găsesc inspiraţie pentru munca mea. Gândesc cel mai creativ
atunci când sunt înconjurat de lumea naturală, de liniște și pace.



INTRODUCERE
Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, peste 12

milioane de oameni mor în fiecare an în urma infarctelor
miocardice, accidentelor asculare cerebrale și altor forme
de boli cardiovasculare.1 Costurile directe și indirecte
pentru tratarea bolilor cardiovasculare sunt cea mai
mare cheltuială a asistenţei medicale în fiecare ţară indus-
trializată a lumii. În ciuda succesului modest în anumite
ţări în ce privește scăderea ratei mortalităţii datorate
infarctelor miocardice și accidentelor vasculare cerebrale,
epidemia cardiovasculară încă se extinde la scară globală.

Conceptele curente despre patogenia bolii cardio-
vasculare se focalizează pe factori de risc crescuţi din
plasmă care deteriorează peretele vascular și astfel ini-
ţiază aterogeneza și boala cardiovasculară.2-4 Ca atare,
medicamentele pentru reducerea colesterolului și
modularea altor factori de risc din plasmă au devenit
abordarea terapeutică predominantă în prevenirea
bolilor cardiovasculare.

Un nou raţionament știinţific cu privire la iniţierea
aterosclerozei și a bolilor cardiovasculare a fost propus
de unul dintre noi.5,6 Acesta poate fi rezumat astfel:
boala cardiovasculară este cauzată în primul rând de
deficitul cronic de vitamine și alţi nutrienţi esenţiali cu
proprietăţi biochimice definite cum ar fi coenzimele,
transportatorii de energie celulară și antioxidanţii.7,8

Epuizarea cronică a acestor nutrienţi esenţiali în celu-
lele endoteliale și ale mușchilor netezi vasculari deterio-
rează funcţia lor fiziologică. De exemplu, deficitul cro-

nic de ascorbat, asemănător scorbutului incipient, duce
la deteriorări morfologice ale peretelui vascular și la
leziuni endoteliale care constituie jaloane histologice
ale aterosclerozei timpurii.9-11 În consecinţă, plachetele
aterosclerotice se dezvoltă ca rezultat al unui meca-
nism de reparare supracompensator care generează
depuneri de factori sistemici de plasmă ca și răspunsuri
la nivel celular local în peretele vascular.5,6 Acest meca-
nism de reparare este exacerbat în primul rând în loca-
ţiile cu stres hemodinamic, ceea ce explică dezvoltarea
locală predominantă a plachetelor aterosclerotice pe
arterele coronare și infarctul miocardic ca cea mai frec-
ventă manifestare clinică a bolilor cardiovasculare.

Studiile pe animale au confirmat acest raţionament
știinţific, ceea ce a dus la brevetarea combinaţiei de
ascorbat cu alţi nutrienţi esenţiali în vederea prevenirii
și tratamentului bolilor cardiovasculare.12 Pe baza aces-
tei tehnologii brevetate am dezvoltat un program de
suplimente nutritive care a fost testat în cadrul acestui
studiu pe pacienţi cu boală coronariană.

SUBIECŢI ȘI METODE
Pacienţi

Pentru acest studiu au fost recrutaţi 55 de pacienţi,
50 bărbaţi și 5 femei, cu boală coronariană confirmată
prin Ultrafast CT. Criteriile de includere în studiu au
inclus disponibilitatea unei scanări Ultrafast CT de cali-
tate efectuată la o vizită anterioară la facilitatea de sca-
nare a inimii din sudul San Francisco. La începutul stu-
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Programul de suplimente nutritive oprește progresul
aterosclerozei coronare incipiente

Documentat cu Ultrafast Computed Tomography

Matthias Rath, M.D. şi Aleksandra Niedzwiecki, Ph.D.

REZUMAT: Scopul acestui studiu a fost determinarea efectului unui program stabilit de suplimente nutritive,
asupra progresului natural al bolii coronariene. Acest program de suplimente nutritive a fost compus din vitamine,
aminoacizi, minerale și oligoelemente, inclusiv o combinaţie de nutrienţi esenţiali patentaţi pentru utilizarea în
prevenirea și determinarea regresiei bolilor cardiovasculare. Studiul a fost proiectat ca o intervenţie prospectivă de
forma înainte-după desfășurată pe perioada a 12 luni și a inclus 55 de pacienţi cu vârste între 44-67 ani cu boală
coronariană în diferite stadii. Schimbările în progresul calcifierii arterelor coronare înainte și în timpul intervenţiei
cu suplimentare nutritivă au fost înregistrate cu Ultrafast Computed Tomography (Ultrafast CT). Rata naturală de
progres a calcifierii arterelor coronare înainte de intervenţie era în jur de 44% pe an. Progresul calcifierii arterelor
coronare a scăzut cu aproximativ 15% în decursul unui an cu suplimentare naturală. Într-un subgrup de pacienţi cu
stadii timpurii ale bolii coronariene, a apărut o scădere semnificativă statistic și nu s-a observat progres ulterior al
calcifierilor coronare. Acesta este primul studiu clinic care demonstrează eficienţa unui program bine definit de
suplimente nutritive în stoparea formelor timpurii de boală coronariană în decurs de un an. Programul de supli-
mente naturale testat aici trebuie considerat ca o abordare eficientă și sigură pentru profilaxia și terapia adju-
vantă a bolilor cardiovasculare.

Cuvinte cheie: boală coronariană, Ultrafast Computed Tomography, suplimente nutritive



diului fiecare pacient a completat un chestionar
cuprinzător care a fost actualizat după 6 luni și apoi
după 12 luni. Acest chestionar a inclus istoricul medi-
cal, evenimente cardiace anterioare, factori de risc car-
diovascular ca și date despre stilul personal de viaţă.
Întrebările specifice se refereau la regimul alimentar
obișnuit al pacienţilor, cum ar fi regim strict vegetarian,
fructe și legume, alimentaţie bazată predominant pe
carne, pește sau carne de pasăre, aportul zilnic de dife-
rite vitamine și alţi nutrienţi esenţiali și frecvenţa cu
care pacientul face exerciţii fizice. Testele de laborator
disponibile au arătat o populaţie eterogenă în ceea ce
privește colesterolul și trigliceridele din plasmă.
Aproape jumătate din pacienţi luau diferite medica-
mente pe bază de reţetă, inclusiv antagoniști de calciu,
nitraţi, beta-blocante și medicamente pentru scăderea
colesterolului. Înainte de intrarea în studiu, pacienţii au
fost instruiţi să nu își schimbe regimul alimentar sau sti-
lul de viaţă, cu excepţia adăugării programului testat
de suplimente nutritive. Orice schimbări trebuiau men-
ţionate în chestionarele lor. Respectarea programului
de suplimente nutritive a fost monitorizată în chestio-
nare, prin telefoane și în timpul vizitelor de control.

Compoziţia și administrarea progra-
mului de suplimente nutritive

Următoarele doze zilnice de suplimente nutritive au
fost luate pe o perioadă de un an. Vitamine: Vitamina C
2700 mg, Vitamina E (d-Alfa-tocoferol) 600 IU, Vitamina A
(sub formă de beta-caroten) 7,500 IU, Vitamina B-1
(tiamină) 30 mg, Vitamina B-2 (riboflavină) 30 mg,
Vitamina B-3 (sub formă de niacin și niacinamidă) 195
mg, Vitamina B-5 (pantotenat) 180 mg, Vitamina B-6
(piridoxină) 45 mg, Vitamina B-12 (cyanocobalamină)
90 mcg, Vitamina D (colecalciferol) 600 IU. Minerale:
Calciu 150 mg, Magneziu 180 mg, Potasiu 90 mg, Fos-
for 60 mg, Zinc 30 mg, Mangan 6 mg, Cupru 1500 mcg,
Seleniu 90 mcg, Crom 45 mcg, Molibden 18 mcg. Ami-
noacizi: L-prolină 450 mg, L-lizină 450 mg, L-carnitină
150 mg, L-arginină 150 mg, L-cisteină 150 mg.
Coenzime și alţi nutrienţi: Acid folic 390 mcg, Biotină
300 mcg, Inozitol 150 mg, Coenzima Q-10 30 mg, Pyc-
nogenol 30 mg, si Bioflavonoizi citrici 450 mg. Informa-
ţii suplimentare la: www.drrath.com 

Monitorizarea bolii coronariene
Extinderea calcifierilor coronare a fost măsurată nein-

vaziv cu un scanner Imatron C-100 Ultrafast CT în mod
volum de înaltă rezoluţie utilizând un timp de expunere
de 100 milisecunde. A fost folosită declanșarea ECG ast-
fel ca fiecare imagine să fie obţinută în același punct al
diastolei care corespundea la 80% din intervalul RR. La
fiecare scanare s-au obţinut 30 imagini consecutive la
interval de 3 mm, începând la 1 cm sub carină și progre-
sând caudal pentru a include întreaga lungime a artere-
lor coronare. Scanările la intrarea în studiu și după 6 sau
21 luni de studiu au inclus o a doua secvenţă de scanare
de 30 de imagini la interval de 3 mm în întreaga inimă.
Cele 30 de imagini ale celei de-a doua scanări au fost
luate la intervaluri de 3 mm faţă de prima scanare, ceea
ce a rezultat într-o scanare a inimii la interval de 1,5 mm.
Expunerea totală la radiaţii cu utilizarea acestei tehnici
a fost <1rad per pacient (<.01Gy).

Pragul de scanare a fost stabilit la 130 unităţi Houn-
sfield (Hu) pentru identificarea leziunilor calcifiate.
Zona minimă pentru diferenţierea leziunilor calicifiate
din artefactul CT a fost de 0.68 mm2. Scorul leziunii,
desemnată de asemenea ca scor al Coronary Artery
Scanning (CAS), a fost calculat prin multiplicarea supra-
feţei leziunii cu un factor de densitate derivat din uni-
tatea Hounsfield maximă în această zonă.13 Factorul
de densitate a fost atribuit în următorul mod: 1 pentru
leziuni cu densitate maximă de130-199 Hu, 2 pentru
leziuni cu 200-299 Hu, 3 pentru leziuni cu 300-399 Hu și
4 pentru leziuni cu > 400 Hu. Zonele totale de calciu și
scorurile CAS ale fiecărei scanări Ultrafast CT au fost
stabilite prin însumarea suprafeţelor leziunilor individi-
uale sau scorurilor din artera principală stângă, artera
anterioară stângă, descendentă, circumflexă și coro-
nară dreaptă.

Mai multe studii au confirmat o corelare excelentă
a extinderii boli coronariene așa cum a fost evaluată de
scanarea prin Ultrafast CT comparativ cu metodele
angiografice și histomorfometrice.13-15 Luând în consi-
derare acurateţea și abordarea neinvazivă, Ultrafast
CT a fost metoda de alegere pentru un studiu de inter-
venţie care a inclus stadii timpurii, asimptomatice, ale
bolii coronariene..
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Tabelul 1: Date clinice ale participanţilor la studiu din protocolul pacienţilor la iniţierea studiului
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toţi pacienţii Pacienţi cu scleroză coronară incipientă
(n=55) (n=21)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vârsta: 40-49 5 (9%) 4 (8%)

50-59 24 (44%) 8 (40%)
60-69 26 (47%) 9 (52%)

Fumător 4 (7%) 1 (5%)
Fost fumător 36 (65%) 12 (57%)
Diabetic 4 (7%) 0 (0%)
Insuficienţă pancreatică 3 (5%) 1 (5%)
Infarct miocardic 5 (9%) 0 (0%)
Angioplastie, cateter cu balon 2 (4%) 1 (5%)
Administrarea de medicamente 27 (49%) 7 (33%)
Administrarea de vitamine 36 (65%) 15 (71%)



Analiză statistică
Rata de creștere a calcifierilor arteriale a fost calcu-

lată la coeficientul diferenţelor din zonele calcifiate sau
scorurilor CAS dintre două scanări, împărţite la numă-
rul de luni dintre aceste scanări conform formulei
(Suprafaţa 2-Suprafaţa1) : (Data2-Data1) sau respectiv
(Scor CAS2 – Scor CAS 1) : (Data2-Data1). Datele au
fost actualizate folosindu-se formule standard pentru
medii, mediane și erori standard ale mediilor (SEM).
Coeficientul de corelare al lui Pearson a fost folosit
pentru determinarea asocierii dintre variabilele conti-
nue. Un t-test student redus a fost folosit pentru anali-
zarea diferenţelor între valorile medii, cu o semnificaţie
definită la <0.5. Progresul calcifierilor a fost prevăzut
prin extrapolare liniară. Distribuţia vitezei de creștere a
scorurilor CAS a fost descrisă printr-o curbă lină care a
rezultat dintr-o potrivire polinomială de al treilea ordin
(y=a + bx3, where a = 0.9352959, b = 8.8235 x 10-5).

REZULTATE
Scopul acestui studiu a fost determinarea efectului

unui program definit de suplimente nutritive asupra
progresului natural al calcifierii arterelor coronare în
special în stadiile iniţiale, conform măsurătorilor cu
Ultrafast CT. De aceea noi am evaluat rezultatele între-
gului grup de studiu (n=55) și ale unui subgrup de 21
de pacienţi cu calcifieri incipiente ale arterelor coronare
așa cum au fost definite de scorul CAS <100.

Tabelul 2 listează separat caracteristicile populaţiei
studiului evaluată de chestionar pentru toţi pacienţii și
pentru un subgrup cu boală coronariană incipientă.
Acesta este primul studiu intervenţional cu utilizarea
tehnologiei Imatron Ultrafast CT technology. 

Unul din primele scopuri ale acestui studiu a fost de
a determina viteza progresului natural al depozitelor
de calciu pe arterele coronare in situ, fără intervenţia
programului de suplimente nutritive. Figura 1 arată
distribuţia progresului lunar al calcifierilor în arterele
coronare ale tuturor celor 55 de pacienţi comparativ cu
scorul CAS de la intrarea în studiu.

Am descoperit că, cu cât scorul CAS era iniţial mai
ridicat, fără intervenţie, cu atât mai repede creștea cal-
cifierea coronară. Ca atare, viteza medie lunară de
creștere a calcifierilor coronare varia de la 1 scor CAS
pe lună la pacienţii cu boală coronariană incipientă
până la peste 15 scoruri CAS pe lună la pacienţii cu sta-
dii avansate ale calcifierilor coronare. Modelul de
creștere al calcifierilor coronare poate fi descris ca o
curbă polinomială de al treilea ordin. Forma exponen-
ţială a acestei curbe semnifică o primă cuantificare a
naturii agresive a aterosclerozei coronariene și accen-
tuează importanţa intervenţiei timpurii.

Schimbările în viteza naturală de progres a calcifieri-
lor arterelor coronare dinainte de programul de supli-
mente nutritive (-NS) și după un an de urmare a acestui
program (+NS) sunt prezentate în Figura 2. Rezultatele
sunt prezentate separat pentru zona cu calcifieri și
scorul CAS.

Așa cum se prezintă în Figura 2a, creșterea medie
lunară a zonelor calcifiate pentru toţi cei 55 de pacienţi a
scăzut de la 1,24 mm2/lună (SEM +/- 0.3) înainte de pro-
gramul de suplimente nutritive (-NS) până la 1.05 mm2

/lună (+/- 0.2) după un an cu acest program (+NS).
Pentru pacienţii cu boală coronariană incipientă (Figura
2b), creșterea medie anuală a zonelor calcifiate a scă-
zut de la 0.49 mm2/lună (+/- 0.16) înainte de progra-
mul de suplimente (-NS) la 0.28 mm2/lună (+/- 0.09)
după un an cu acest program (+NS).
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Figura 1. Distribuţia creșterii lunare a scorului CAS faţă de scorurile CAS la intrarea în studiu. Datele
reprezintă cei 55 de pacienţi în mod individual. Modelul de distribuţie al vitezei de calcifiere poate fi
descris de curba polinomială y=a + bx3, unde a = 0.9352959, b = 8.8235x10-5.

Schimbări în scorul CAS

Scorul CAS al pacienţilor individuali



Așa cum se arată în Figura 2c, schimbările anuale
medii ale scorului CAS total (suprafaţa calcifiată X den-
sitatea depozitelor de calciu) pentru toţi cei 55 de
pacienţi a scăzut cu până la 11% după un an cu progra-
mul de suplimente nutritive, de la 4,8 scor CAS/Lună
(SEM +/-0.97) înainte de program (-NS) la 4.27 scor
CAS/lună (+/- 0.87) (+NS). La pacienţi cu boală corona-
riană incipientă (Figura 2d) creșterea lunară totală a
scorului CAS total a scăzut în aceeași perioadă de timp
chiar cu 65%, de la 1,85 scor CAS/lună (+/-0.49) înainte
de programul de suplimente nutritive (-NS) la 0.65 scor
CAS/lună (+/- 0.36) cu acest program (+NS). Încetinirea
progresului calcifierilor coronare în timpul acestei inter-
venţii cu suplimente nutritive, a fost semnificativă sta-
tistic în ce privește scorurile CAS ale pacienţilor cu
boală coronariană incipientă (p<0.05) (Figura 2d). Pen-
tru celelalte trei seturi de date scăderea calcifierilor
coronare cu programul de suplimente nutritive a fost
evidentă; totuși, în mare măsură datorită intervalului
larg de valori ale calcifierilor la începutul studiului, ceea
ce reflecta diferite stadii ale bolii coronariene, nu a
avut o semnificaţie statistică.

Merită observat faptul că scăderea scorurilor CAS în
timpul intervenţiei cu suplimente nutritive a fost mai
pronunţată decât pentru zonele calcifiate. Aceasta
indică o scădere a densităţii calciului, pe lângă o redu-
cere în zona depozitelor de calciu de pe arterele coro-
nare, în timpul intervenţiei cu suplimente nutritive.

Scanările Ultrafast CT de la începutul studiului și
după 12 luni cu programul de suplimente nutritive au

fost completate de o scanare de control după 6 luni,
ceea ce a permis o înţelegere suplimentară asupra tim-
pului de care au nevoie suplimentele nutritive pentru a-
şi exercita efectul terapeutic. Această evaluare supli-
mentară a fost deosebit de importantă pentru stadiile
incipiente ale bolii coronariene pentru că orice abor-
dare terapeutică ce poate opri progresul calcifierilor
coronare incipiente va preveni în final infarctele mio-
cardice.

Figura 3 arată zonele cu calcifiere coronară medie
(Figura 3a) și scorurile CAS totale (Figura 3b) pentru
pacienţii cu boală coronariană incipientă măsurate în
timpul diferitelor date de scanare, înainte de studiu și
în cursul acestuia. Adevăratele valori ale calcifierilor
coronare pe zone și scorurile CAS totale în timpul inter-
venţiei cu suplimente nutritive sunt comparate cu valo-
rile prevăzute obţinute din extrapolarea liniară a ratei
de creștere fără intervenţie. Literele de la A la D mar-
chează diferite puncte de timp la care s-au făcut scană-
rile Ultrafast CT. AB reprezintă schimbările în calcifierile
coronare înainte de a se interveni cu suplimente natu-
rale pentru zone (Figura 3a) și scoruri CAS (Figura 3b).
În același mod, BC reprezintă schimbările în calcifierile
coronare în timpul primelor 6 luni cu programul de
suplimente nutritive iar CD schimbările în timpul celei
de-a doua perioade de 6 luni a programului. Viteza cal-
culată de progres al calcifierilor coronare fără interven-
ţie terapeutică din partea programului de suplimente
nutritive este marcată cu o linie punctată (B până la F).
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Figura 2. Schimbările în creșterea medie lunară a zonelor calcifiate (2a, 2b) și a scorurilor CAS (2c,2d)
la toţi participanţii la studiu (n=55) și la un subgrup de pacienţi cu stadii incipiente de calcifieri coro-
nare (scor CAS score<100, n=21), înainte de intervenirea cu suplimente (-NS) și după un an de inter-
venţie (+NS). Datele sunt medii +/- SEM, asteriscul indică semnificaţia la p < 0.05 (un t-test redus).
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Așa cum se vede în Figura 3a, fără programul de
suplimente nutritive zona medie a calcifierilor coronare
la pacienţi cu boală coronariană incipientă a crescut de
la 17.62 mm2 (+/- 1.0) la momentul de timp A până la
23.05 mm2 (+/- 1.8) la momentul de timp B. Astfel,
extinderea anuală a zonelor calcifiate fără intervenţie
a fost estimată la 31%. La această viteză de progres,
zona medie calcifiată ar ajunge la 26.3 mm2 după 6
luni (punctul E) și 29,8 mm2 după 12 luni (punctul F).
Intervenţia suplimentelor nutritive a dus la o zonă
medie calcifiată de 25.2 mm2 (+/-2.2) după 6 luni și
27.0 mm2 (+/-1.7) după 12 luni, ceea ce reflectă o scă-
dere cu 10% faţă de valoarea prevăzută.

S-au făcut observaţii analogice pentru CAS total
înainte și în timpul programului de suplimente nutri-
tive. Figura 3b arată că scorul CAS înaintea programu-
lui de suplimente nutritive a crescut cu 44% pe an, de
la 45.8 (+/- 3.2) (punctul A) la 65.9 mm2 (+/- 5.2) (punc-
tul B). La această rată de progres, scorul CAS total fără
programul de suplimente nutritive ar fi atins o medie
de 77.9 după 6 luni (punctul E) și 91 (punctul F) după
12 luni. Prin contrast cu această tendinţă adevăratele
valori ale scorului CAS măsurate cu programul de supli-
mente nutritive au fost 75.8 (+/-6.2) după 6 luni
(punctul C) și 78.1 (+/-5.1) după 12 luni (punctul D).
Astfel, progresul calcifierilor coronare așa cum au fost
determinate de scorurile CAS totale au scăzut semnifi-
cativ în timpul celei de-a doua perioade de 6 luni cu
intervenţia suplimentelor nutritive (CD). Scorul total
după 12 luni cu programul de suplimente nutritive a
fost doar cu 3% mai mare decât după 6 luni CD) prin
comparaţie cu creșterea prognozată de 17% (EF), ceea
ce indică faptul că în timpul celei de-a doua perioade
de 6 luni cu programul de suplimente nutritive proce-
sul de calcifiere coronară a fost practic oprit.

Figura 4 arată scanările reale Ultrafast CT ale unui
pacient de 51 de ani cu boală coronariană incipientă,
asimptomatică. Prima scanare Ulttrafast CT a pacien-
tului a fost făcută în 1993 ca parte a unui control
anual de rutină. Filmul scanării a revelat mici calcifieri
în artera coronară stângă anterioară descendentă, ca
și în artera coronară dreaptă. A doua scanare CT a fost
făcută după un an, când depozitele de calciu crescu-
seră mai mult. Figura 4a arată două imagini ale sca-
nărilor Ultrafast CT luate înainte de programul de
suplimente nutritive.

Ulterior, pacientul a început programul de supli-
mente nutritive. Cu aproximativ un an mai târziu pacien-
tul a făcut o scanare de control. În acel moment, nu au
fost găsite calcifieri pe arterele coronare (Figura 4b)
ceea ce indică regresia naturală a bolii coronariene.

DISCUŢIE
Acesta este primul studiu care oferă date cuantifica-

bile din măsurători in situ asupra vitezei naturale de
progres al bolii coronariene. Deși plachetele ateroscle-
rotice au o compoziţie histomorfologică complexă, s-a
demonstrat că dispersia calciului în aceste plachete este
un marker excelent pentru avansarea lor.11,13 Studiul
nostru a stabilit că zonele calcifierilor vasculare se răs-
pândesc cu o viteză între 5 mm2 (leziuni aterosclerotice
incipiente) și 40 mm2 (leziuni aterosclerotice avansate).
Înainte de programul de suplimente nutritive,
creșterea anuală medie a calcifierilor coronare totale
era de 44% (Figura 1)

Luând în considerare creșterea exponenţială a calci-
fierilor coronare, este evident faptul că un control al
bolilor cardiovasculare trebuie să fie concentrat pe
diagnosticare și intervenţie timpurie. 
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Figura 3. Progresul real al zonelor de calcifiere coronară și scorurile CAS înainte și în timpul unuii an
de intervenţie cu suplimente nutritive într-un subgrup de pacienţi cu stadii iniţiale ale calcifierilor coro-
nare (CAS <100), comparativ cu progresia calculată fără intervenţie (linia punctată) Fiecare punct de
date reprezintă valoarea medie +/- SEM.



Astăzi, evaluarea diagnosticului riscului cardiovascu-
lar individual este limitată la măsurarea colesterolului și
a altor factori de risc din plasmă puţin corelată cu
extinderea plachetelor aterosclerotice. Metodele mai
exacte, cum ar fi angiografia coronariană, sunt limitate
la stadiile avansate, simptomatice, ale bolii corona-
riene. Ultrafast CT asigură opţiunea de diagnostic pen-
tru cuantificarea non-invazivă a bolii coronariene în
stadiile sale incipiente14,15

Cea mai importantă descoperire a acestui studiu a
fost aceea că boala coronariană poate fi prevenită și tra-
tată în mod eficient prin mijloace naturale. Acest pro-
gram de suplimentele nutritive a reușit să scadă progre-
sul bolii coronariene în timpul relativ scurt al unui an,
indiferent de stadiul bolii. Mai semnificativ a fost faptul
că, la pacienţi cu calcifieri coronare incipiente, acest pro-
gram de suplimente nutritive a putut opri total progre-
sul ulterior al acestora. În cazuri individuale cu calcifieri
în depozite mici, intervenţia suplimentelor nutritive a
dus la completa lor dispariţie (figura 4).

Afirmăm că programul de suplimente nutritive tes-
tat în cadrul acestui studiu iniţiază reconstituirea pere-
telui vascular. Restructurarea matricii vasculare este
facilitată de mai mulţi nutrienţi cum ar fi ascorbatul
(vitamina C), piridoxina (vitamina B6), L-lizina și L-
prolina ca și oligoelementul cupru. Ascorbatul este
esenţial pentru sinteza și hidroxilarea colagenului și
altor componente matriciale16-18 și poate fi implicat
direct și indirect într-o mulţime de mecanisme de regle-
mentare în peretele vascular, de la diferenţierea celule-
lor la distribuirea factorilor de creștere19,20 Piridoxina 
și cuprul sunt esenţiale pentru legarea încrucișată
corectă a componentelor matricii.8 L-lizina și L-prolina
sunt substraturi importante pentru biosinteza protei-
nelor matricii; de asemenea ele inhibă competitiv lega-
rea lipoproteinei (a) de matricea vasculară, facilitând eli-

berarea lipoproteinei (a) și a altor lipoproteine de pe
peretele vascular.5,12,21 S-a demonstrat că ascorbatul și
tocoferolul inhibă proliferarea celulelor din mușchiul
neted al peretelui vascular.22-24 Mai mult, tocoferolii,
beta-carotenul, ascorbatul, seleniul și alţi antioxidanţi eli-
mină radicalii liberi și protejează constituentele plasmei
ca și ţesutul vascular de deteriorarea oxidativă.25,26 În
plus, nicotinatul, riboflavina, pantotenatul, carnitina,
coenzima Q10 ca și multe minerale și oligoelemente,
funcţionează ca și cofactori celulari sub formă de NADH,
NADPH, FADH, coenzima A și alţi transportatori de
energie celulară.8 Rezultatele acestui studiu confirmă
faptul că menţinerea integrităţii și funcţiei fiziologice a
peretelui vascular este ţinta terapeutică cheie în ţinerea
sub control a bolilor cardiovasculare. Aceasta corobo-
rează de asemenea descoperirile angiografice timpurii
asupra faptului că suplimentarea cu vitamina C poate
opri progresul aterosclerozei arterelor femurale.27

Aceste concluzii sunt cu atât mai relevante cu cât
deficitul de nutrienţi esenţiali este ceva obișnuit.28,29

Mai mult, multe studii epidemiologice și clinice au
demonstrat deja beneficiile nutrienţilor individuali în
prevenirea bolilor cardiovasculare.30-35 În comparaţie cu
dozele mari de vitamine utilizate în unele din aceste stu-
dii, cantităţile de nutrienţi folosite în studiul nostru sunt
moderate, ceea ce demonstrează efectul sinergic al aces-
tui program.

În acest context, pare potrivită revizuirea critică a
unora din abordările utilizate în prezent în prevenirea
primară și secundară a bolilor cardiovasculare, inclusiv
folosirea extensivă a medicamentelor pentru scăderea
colesterolului. 

Un studiu intervenţional care a inclus Lovastatin a fost
condus pe un grup selectat de pacienţi hiperlipidemici,
care reprezintă doar o fracţiune extrem de mică dintr-o
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Figura 4. Imaginile scanărilor Ultrafast CT
pentru un pacient în vârstă de 50 de ani cu
boală coronariană asimptomatică înainte de
programul de suplimente nutritive (rândul
de sus) și cu aproximativ un an mai târziu
(rândul de jos). Depozitele de calciu din
artera coronară stângă descendentă și din
artera coronară dreaptă sunt vizibile ca
zone albe. 
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populaţie normală.36 Mai recent, reducerea infarctelor
miocardice și a altor evenimente cardiace la pacienţii
care luau Simvastatin, au dus la prescrieri ale acestuia pe
termen lung chiar și persoanelor normolipidice.37 Totuși,
din cauza potenţialelor lor efecte secundare, recoman-
darea acestor medicamente a fost acum restrânsă doar
la pacienţi cu risc mare de boală coronariană, adminis-
trarea lor făcându-se doar pe termen scurt.38

În mod similar, anumite abordări naturale ale pre-
venirii bolilor cardiovasculare merită o revizuire critică.
Se pretinde că un program care include regim alimen-
tar riguros și exerciţii fizice este capabil să declanșese
regresia bolii coronariene.39 Totuși, studiul publicat nu
oferă dovezi convingătoare în sprijinul regresiei ateros-
clerozei coronare. Astfel, perfuzia miocardică îmbună-
tăţită demonstrată de acest studiu a fost mai degrabă
rezultatul programului de exerciţii fizice care a dus la o
fracţie de ejecţie ventriculară mai mare și la o presiune
de perfuzare coronariană mai mare. 

Luând în considerare nevoia de măsuri eficiente și
sigure pentru sănătatea publică în ceea ce privește con-
trolul bolilor cardiovasculare, valabilitatea acestui stu-
diu este de o deosebită importanţă. În lumina acestui
fapt, următoarele elemente ale studiului merită atenţie:

1. Pacienţii care au participat la acest studiu au fost
propriul lor element de control înainte și în timpul
intervenţiei cu suplimente nutritive, reducând astfel
la minimum co-variabilele indezirabile cum ar fi vâr-
sta, sexul, predispoziţiile genetice, regimul alimen-
tar sau medicaţia.

2. Ultrafast CT a fost validată extensiv pentru evaluarea
gradului de ateroscleroză coronară și a permis cuantifi-
carea plachetelor aterosclerotice in situ13-15 Această
tehnică de diagnostic reduce de asemenea la mini-
mum erorile care apar în studiile de angiografii în care
vasospasmele, formarea de lize și trombi precum și alte
evenimente nu pot fi diferenţiate de progresul sau
regresul plachetelor aterosclerotice. Mai mult, Ultra-
fast CT asigură informaţii valoroase despre schimbările
morfologice ce au loc în timpul progresului și regresului
plachetelor aterosclerotice, prin cuantificarea nu doar
a zonei de calcifieri coronare ci și a densităţii acestora.
Mai mult, măsurătorile CT automate ale calcifierilor
coronare elimină erorile umane în evaluarea datelor.

În rezumat, rezultatele acestui studiu arată faptul
că boala coronariană este o afecţiune care poate fi
prevenită și care este perfect reversibilă. Acest studiu
demonstrează faptul că boala coronariană poate fi
oprită în stadiile incipiente prin urmarea acestui program
de suplimente nutritive. Aceste rezultate au fost atinse
în termen de un an, ceea ce sugerează că la pacienţii cu
boală coronariană avansată se pot obţine beneficii tera-
peutice suplimentare, prin aplicarea extensivă a acestui
program. Continuarea acestui studiu este în curs, în
vederea documentării acestor efecte. Acest program
de suplimente nutritive reprezintă o abordare eficientă
și sigură pentru profilaxia și terapia adjuvantă a bolilor
cardiovasculare. Acest studiu ar trebui să încurajeze fac-
torii de decizie din domeniul sănătăţii publice și furnizo-
rii de asistenţă medicală să redefinească strategiile de
sănătate în vederea controlării bolilor cardiovasculare.
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PETIŢIE PENTRU LIBERTATEA
VITAMINELOR

În fiecare an, industria farmaceutică câştigă câteva sute de
miliarde de dolari numai din vânzările globale de medica-
mente pentru afecţiuni cardiovasculare. Controlul natural al
epidemiei de boli cardiovasculare va duce la prăbuşirea aces-
tei pieţe ameninţând astfel existenţa întregii industrii.

În lupta sa pentru supravieţuire, industria farmaceutică a for-
mat un ”cartel farmaceutic” la nivel global, cu scopul de a
bloca posibilităţile de eradicare a bolilor cardiovasculare prin
mijlocace naturale. Prin abuzurile exercitate asupra Comisiei
Codex Alimentarius a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, asu-
pra Parlamentului European şi a altor instituţii politice naţio-
nale şi internaţionale, ”cartelul farmaceutic” urmăreşte interzi-
cerea la scară globală a tuturor informaţiilor despre beneficiile
profilactice şi terapeutice ale vitaminelor, mineralelor şi altor
terapii naturale nepatentabile.

În aceste condiţii, milioanele de oameni din întreaga lume tre-
buie să-şi apere interesele proprii de sănătate şi viaţă împo-
triva intereselor  investitorilor în ”afacerea cu boala”.

Accesul liber al întregii lumi la vitamine şi informaţii nerestricţio-
nate despre sănătatea naturală  va marca prima victorie pe dru-
mul nostru către eradicarea bolilor cardiovasculare şi nu numai.

Cerem guvernului nostru şi guvernelor tuturor celor-
lalte ţări să:

• desfiinţeze toate barierele care restricţionează acce-
sul liber la vitamine şi alţi nutrienţi esenţiali

• răspândească informaţia salvatoare de vieţi despre
beneficiile vitaminelor şi ale altor terapii naturale,
asupra sănătăţii

• susţină eradicarea bolilor cardiovasculare şi a altor
boli prin toate mijloacele posibile.
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Prin semnătura mea, susţin 
”Petiţia pentru Libertatea Vitaminelor”

Nume Adresă Semnătură

Vă îndemn să susţineţi această campanie cu semnătura dumneavoas-
tră. De asemenea vă rog să solicitaţi şi sprijinul familiei, prietenilor şi
colegilor şi să faceţi din această petiţie baza unei iniţiative de sănă-
tate în comunitatea unde locuiţi.

Această petiţie va continua să circule până când vom fi atins scopul
istoric pe care ni l-am propus. Vă rugăm să trimiteţi exemplarele cu
semnături la Fundaţia de Sănătate Dr.Rath, Calea Buzeşti 75-77, et.
9 cam.5 Bucureşti 011013 Romania. Mai multe informaţii online la
www4ro.dr-rath-foundation.org
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Vizitaţi cel mai important site web despre
sănătatea naturală, pentru a fi la curent cu ulti-
mele informaţii despre cercetările în domeniul
vitaminelor şi abordarea bolilor cardiovascu-
lare şi a altor probleme de sănătate din per-
spectiva Medicinei Celulare

www.dr-rath-research.org

Vizitaţi cel mai important site web despre
lupta pentru libertatea sănătăţii naturale şi
aflaţi ce puteţi face pentru a ajuta la construi-
rea unui nou sistem de asistenţă medicală
orientat pe pacient, oriunde în lume

http://www4.dr-rath-foundation.org

Dacă sunteţi interesaţi şi de alte cărţi scrise de
Dr.Matthias Rath

• Victorie asupra cancerului

• Înregistrările personale ale Dr.Rath despre
lupta sa pentru libertatea sănătăţii naturale

• O bună sănătate – Fă-o singur!
Documentarea ameliorării sănătăţii pacienţilor cu 
ajutorul abordărilor Medicinei Celulare
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