2
Ateroscleroza, infarctul
miocardic și accidentul
vascular cerebral
Recomandările Dr. Rath pentru
sănătate celulară ca profilaxie
și terapie adjuvantă
• Date despre boala coronariană
• Recomandările Dr.Rath pentru
medicină celulară
- Beneficii de sănătate documentate
de pacienţi
- Beneficii de sănătate demonstrate
de studii clinice
• Informaţie știinţifică fundamentală
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Date despre boala coronariană
• În lumea industrializată, un om din doi, fie bărbat fie
femeie, moare din cauza consecinţelor depozitelor aterosclerotice pe arterele coronare (ceea ce duce la infarct miocardic) sau pe arterele care transportă sânge spre creier
(ceea ce duce la accident vascular cerebral). Răspândirea
epidemică a acestor boli cardiovasculare se datorează în
mare măsură faptului că până acum natura aterosclerozei
și a bolii coronariene nu a fost suficient înţeleasă.
• Medicina convenţională se limitează la tratarea simptomelor acestei boli. Se prescriu inhibitori ai canalelor de calciu, beta blocante, nitraţi și alte medicamente pentru reducerea durerilor provocate de angină. Procedurile chirugicale
(angioplastia și bypass-ul) sunt utilizate pentru a îmbunătăţi fluxul de sânge în mod mecanic. Rareori medicina convenţională tratează problema care stă la rădăcina bolii:
instabilitatea peretelui vascular, care declanșează dezvoltarea depozitelor aterosclerotice.
• Medicina celulară creează o breșă în înţelegerea noastră
despre cauzele acestor situaţii conducând astfel la prevenirea
și tratarea eficientă a bolii coronariene. Cauza primară a
bolii coronariene și a altor forme de boli aterosclerotice
este deficitul cronic de vitamine și alţi nutrienţi esenţiali în
milioanele de celule ale peretelui vascular. Aceasta duce la
instabilitatea pereţilor vasculari, la leziuni și crăpături,
depozite aterosclerotice și eventual infarcte miocardice și
accidente vasculare cerebrale. Deoarece cauza primară a
bolilor cardiovasculare este un deficit de nutrienţi esenţiali
în peretele vascular, aportul zilnic optim al acestor nutrienţi
esenţiali este prima măsură de prevenire a aterosclerozei și
de contribuţie la repararea pereţilor arteriali deterioraţi.
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Cauza primară

Prevenirea și tratarea
naturală

Deficitul de vitamine în
milioane de celule ale
pereţilor vasculari

Aportul optim de nutrienţi
din regimul alimentar
– Vitamina C
– Vitamina E
– Realimentare cu lizină
și prolină
Realimentează

• Instabilitatea
peretelui
vascular
• Crăpături
și leziuni
• Depozite
aterosclerotice

Ajută la
prevenire
și reparare

Ajută la
prevenire

Înfundarea arterelor coronare

Înfundarea arterelor spre creier
Ajută la
prevenire

Infarct
miocardic

Accident
vascular cerebral

Boala coronariană, accidentul vascular cerebral și alte forme de
boli cardiovasculare aterosclerotice
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• Cercetările știinţifice și studiile clinice au demonstrat
deja valoarea deosebită a vitaminei C, a vitaminei E, a
beta-carotenului, lizinei, prolinei și altor ingredienţi din
recomandările Dr. Rath pentru sănătate celulară, în vederea prevenirii bolilor cardiovasculare și îmbunătăţirii sănătăţii pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare existente.
• Recomandările Dr.Rath pentru sănătate celulară cuprind
nutrienţi esenţiali specifici care ajută la prevenirea pe cale
naturală a bolilor cardiovasculare și la repararea deteriorărilor existente. Următoarele pagini documentează ameliorări
ale sănătăţii pacienţilor cu boli coronariene și alte forme de
boli cardiovasculare care au beneficiat de acest program.
• Recomandarea mea pentru pacienţii cu boli cardiovasculare: începeţi imediat acest program și informaţi-vă
medicul despre acest lucru. Urmaţi recomandările pentru
sănătate celulară și luaţi-vă medicamentele. Vitaminele C și
E sunt ”agenţi naturali de subţiere a sângelui”. Dacă luaţi
medicamente pentru subţierea sângelui, trebuie să spuneţi
medicului dumneavoastră despre vitaminele pe care le
luaţi, astfel ca să vă facă analize de sânge suplimentare și
să vă reducă medicaţia pe bază de reţetă. Nu vă ajustaţi
singuri medicaţia, fără consultarea medicului.
• Prevenirea este mai bună decât tratamentul. Succesul
acestor recomandări pentru sănătate celulară la pacienţi
cu boli cardiovasculare și ateroscleroză existente se
bazează pe faptul că milioane de celule cardiovasculare
sunt realimentate cu ”combustibil celular” pentru funcţionarea optimă a celulelor. Un program cardiovascular natural care s-a dovedit că remediază o problemă existentă de
sănătate este cu siguranţă cea mai bună opţiune pe care o
aveţi pentru prevenirea acestei situaţii de la bun început.
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Recomandările Dr. Rath pentru
medicină celulară pot determina
stoparea şi regresia bolii coronariene
Milioane de oameni mor în fiecare an din cauza infarctelor
miocardice pentru că nu există nici un tratament eficient care
să ajute la stoparea sau regresia bolii coronariene. De aceea,
am decis să testăm eficienţa recomandărilor Dr.Rath pentru
sănătate celulară pentru problema numărul unu a vremurilor
noastre: ateroscleroza coronară, cauza infarctelor miocardice.
Dacă aceste recomandări de sănătate celulară ar fi capabile să
oprească evoluţia ulterioară a aterosclerozei coronare, lupta
împotriva infarctelor miocardice ar putea fi câștigată, iar scopul de eradicare a bolilor ar deveni realitate.
Pentru a evalua succesul acestui program, nu ne-am uitat mai
întâi la factorii de risc care circulă în fluxul sanguin. Ne-am concentrat pe problema cheie, depozitele aterosclerotice pe pereţii arterelor coronare. O nouă și fascinantă metodă de diagnostic care permite măsurarea neinvazivă a dimensiunilor
depozitelor coronare, este acum disponibilă: Ultrafast Computed Tomography (Ultrafast CT). (Tomografie computerizată
ultra-rapidă).

Ultrafast CT, ”mamografia
inimii”, este o nouă
tehnologie de diagnosticare
care permite testarea
neinvazivă pentru boala
coronariană.
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Ultrafast CT măsoară zona și densitatea depozitelor de calciu
fără utilizarea acelor sau vopselei radioactive. Computerul le
calculează automat dimensiunea, stabilind scorul CAS (coronary artery scan) (scanarea arterei coronare). Cu cât este mai
mare scorul CAS, cu atât mai mult calciu s-a acumulat, ceea ce
indică boală coronariană avansată.
Prin comparaţie cu angiografia și testele de rutină, Ultrafast
CT este cea mai precisă tehnică de diagnostic disponibilă
astăzi pentru a detecta boala coronariană încă din stadiile
incipiente. Această testare de diagnostic permite detectarea
depozitelor din arterele coronare cu mult timp înainte ca
pacientul să simtă angină pectorală sau alte simptome. Mai
mult, deoarece măsoară direct depozitele de pe peretele arteFără utilizarea recomandărilor Dr.Rath pentru sănătate celulară plachetele aterosclerotice din arterele coronare ar crește exponenţial.
Acest grafic arată nivelul depozitelor coronare la fiecare pacient
înainte de programul de vitamine. Pacienţii cu boală coronariană
incipientă au avut o creștere medie a plachetelor cu 4 mm2 în fiecare
an. (stânga). Depozitele pacienţilor cu boală coronariană avansată
au crescut cu 40 mm2 sau chiar mai mult, în fiecare an.(dreapta).

Creșterea anuală a depozitelor coronare la fiecare pacient
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relor, Ultrafast CT este un indicator mai bun al riscului cardiovascular al unei persoane decât măsurarea colesterolului sau a
altor factori de risc din fluxul sanguin.
Am studiat 55 de pacienţi cu boală coronariană în diferite stadii. Modificările dimensiunilor calcifierilor din arterele coronare
ale fiecărui pacient au fost măsurate pe o perioadă medie de
un an fără suplimentare cu vitamine, urmat de un an cu recomandările Dr.Rath pentru sănătate celulară. Astfel, scanările
inimii aceleiași persoane au putut fi comparate înainte și după
programul de vitamine. Modul în care a fost proiectat acest
studiu a avut avantajul că pacienţii au servit ca propriul lor control. Dozarea nutrienţilor esenţiali care li s-au dat a fost listată
în doze aproximative în tabelul de vitamine de la pagina 25.
Cu aplicarea recomandărilor Dr.Rath pentru sănătate celulară,
creșterea rapidă a depozitelor de pe arterele coronare a fost
încetinită în primele 6 luni și apoi oprită în decursul celei de a
doua perioade de 6 luni. Ca rezultat, nu s-a produs nici un infarct
miocardic. Acestea sunt rezultatele studiului pe pacienţi cu
depozite incipiente pe arterele coronare, care, ca milioane de
adulţi în floarea tinereţii, au dezvoltat boli cardiovasculare fără
să prezinte nici un simptom.

Creșterea lunară a
depozitelor de pe
arterele coronare
înaintea aplicării
recomandărilor de
sănătate celulară

Creșterea lunară a
depozitelor de pe
arterele coronare
Lunile 0-6 cu recomandări de sănătate
celulară

Creșterea lunară a
depozitelor de pe
arterele coronare:
Lunile 7-12 cu
recomandări de
sănătate celulară

Recomandările Dr.Rath pentru sănătate celulară pot stopa boala
coronariană.
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Rezultatele acestui studiu au fost publicate în Journal of
Applied Nutrition (Revista de nutriţie aplicată). Textul integral
al acestui studiu de referinţă este documentat la sfârșitul acestei cărţi. Cele mai importante descoperiri pot fi rezumate astfel: Acest studiu a măsurat, pentru prima oară, cât de agresiv
progresează boala coronariană până când eventual se produce un infarct miocardic. Fără utilizarea recomandărilor de
sănătate celulară, calcifierile de pe arterele coronare ar crește
cu o viteză exponenţială (adică, foarte repede) cu o creștere
medie de 44% în fiecare an. Astfel, fără protecţia vitaminelor
Aceste imagini documentează o piatră de hotar în medicină – dispariţia completă a bolii coronariene. Scanările tomografiei computerizate ultrarapide (Ultrafast CT) (rândul de sus) arată depozite aterosclerotice în arterele coronare stângă și dreaptă ale acestui pacient.
După un an cu recomandările Dr. Rath pentru sănătate celulară,
aceste depozite coronariene au dispărut complet (rândul de jos) indicând un proces de vindecare naturală a peretelui arterei.

Fără program de vitamine

Depozitele pe arterele coronare stângă și dreaptă

Cu program de vitamine

Dispariţia naturală a depozitelor în ambele artere coronare

Recomandările Dr. Rath pentru sănătate celulară – prima terapie
naturală din lume care demonstrează dispariţa depozitelor coronariene
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depozitele coronare au crescut în fiecare an cu aproape jumătate din dimensiunea lor. Când pacienţii au urmat recomandările pentru sănătate celulară, această tendinţă a fost inversată, iar viteza medie de creștere a calcifierilor coronare a fost
încetinită. Mai semnificativ, la pacienţi în stadii incipiente ale
bolii, acest program de nutrienţi esenţiali a oprit progresul
ulterior al bolii coronariene în decurs de un an.
Acest studiu ne-a oferit de asemenea informaţii valoroase despre timpul necesar recomandărilor de sănătate celulară pentru ca un efect de reparare a pereţilor arterelor să fie vizibil. În
timp ce în primele 6 luni depozitele de pe arterele acestor
pacienţi au continuat să crească, deși într-un ritm încetinit,
creșterea a încetat efectiv în decursul celei de a doua perioade
de 6 luni a programului de vitamine.

Înainte de a urma recomandările Dr.Rath pentru sănătate celulară, pacientul dezvoltase depozite aterosclerotice pe peretele
arterei coronare stângi (zona albă încercuită din imaginea din
stânga). Aceste scanări sunt imagini obţinute cu Ultrafast CT

Înainte

După

Vindecarea naturală a bolii coronariene (imagine mărită)
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Desigur, orice terapie care stopează boala coronariană în stadiile timpurii va preveni mai târziu infarctele miocardice. Nu
este surprinzător faptul că există o perioadă de câteva luni
până când manifestarea efectelor acestor recomandări pentru sănătate celulară pe pereţii arterelor devine observabilă.
Depozitele aterosclerotice se dezvoltă timp de mulţi ani sau
decenii și este nevoie de mai multe luni pentru a controla
această boală agresivă și a începe procesul de vindecare. Stadiile mai avansate ale bolii coronariene pot avea nevoie de și
mai mult timp până când procesul de vindecare vasculară
devine măsurabil. Pentru a determina acest lucru, ne continuăm studiile.
Pot depozitele coronare deja existente, să regreseze în mod
natural? Răspunsul este da. La pacienţi individuali, am demonstrat regresia naturală și dispariţia completă a depozitelor timpurii pe arterele coronare, aproximativ pe durata unui an. Studiul care continuă ne va spune cât durează procesul de regresie
naturală la pacienţi cu boală coronariană avansată.
Dispariţia completă a depozitelor aterosclerotice cu recomandările Dr.Rath pentru sănătate celulară confirmă faptul că
acest program de vitamine conţine ingredientele esenţiale de
care este nevoie pentru a începe procesul natural de vindecare a pereţilor arterelor.
La pacienţii cu boală coronariană în stadiu incipient, această
vindecare a peretelui arterei poate duce la dispariţia completă
și naturală a depozitelor aterosclerotice (vezi pagina 40-41)
La pacienţii cu boală coronariană avansată, aceste recomandări pentru sănătate celulară pot stabiliza pereţii arterelor,
stopa creșterea ulterioară a depozitelor coronare, pot determina regresia, cel puţin parţială, a acestora şi pot contribui
astfel la prevenirea infarctelor miocardice.
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Ameliorarea sănătăţii oamenilor
din întreaga lume
Studiul nostru clinic marchează o descoperire majoră în
medicină și va duce la ameliorarea sănătăţii milioanelor
de oameni din întreaga lume. Pentru prima oară au
fost documentate următoarele rezultate clinice.
• Fără terapia cu vitamine, boala coronariană este o
afecţiune foarte agresivă. Depozitele cresc, în medie,
cu 44% pe an.
• S-a dovedit că recomandările Dr. Rath pentru sănătate celulară stopează ateroscleroza coronară, cauza
infarctelor miocardice, chiar din stadiile incipiente.
• Acum există o terapie naturală eficientă pentru
prevenirea și regresia naturală a bolii coronariene –
fără angioplastie, operaţie de bypass sau medicamente pentru reducerea colesterolului.
• Orice bărbat sau femeie din orice ţară a lumii poate
beneficia imediat de această descoperire medicală.
• În timpul deceniilor ce vor urma, decesele cauzate
de infarct miocardic vor fi reduse la doar o fracţiune
din rata lor actuală iar boala cardiovasculară va fi
total necunoscută generaţiilor viitoare.
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Cum pot beneficia pacienţii cu boală
coronariană de recomandările
Dr.Rath pentru sănătate celulară
Aceste pagini prezintă scrisori de la pacienţi cu boală coronariană care mi-au urmat recomandările pentru sănătate
celulară. Acest program de nutrienţi esenţiali a ameliorat
sănătatea și calitatea vieţii acestor pacienţi dincolo de limitele care erau posibile înainte.

Stimate Dr. Rath:
În August 1990, la vârsta de 20 de ani, am fost diagnosticat cu cardiomiopatie virală. Medicii mei m-au informat că singura speranţă ca să
supravieţuiesc era transplantul de inimă. În noiembrie 1990 am fost dus
la spital pentru operaţia de transplant de inimă. Ca parte a tratamentului post-operator am fost la spital pentru cateterism anual. Până în
ianuarie, rezultatele cateterismelor au fost bune. În ianuarie am făcut
cateterismul și cardiologul a găsit 4 blocaje. Trei vase (artere coronare)
erau ocluzionate (blocate) aproape 90% iar al patrulea în proporţie de
60%. De asemenea m-am îngrășat cu 45 kg după transplant iar cardiologul meu era furios. Am fost instruit să încep imediat un regim alimentar
strict, sărac în grăsimi. În mai mi s-au prezentat recomandările dumneavoastră pentru sănătate celulară. Slăbisem 13,5 kg cu regim alimentar și
am început să folosesc formulele dumneavoastră. Am repetat cateterismul în noiembrie. Rezultatele au fost fenomenale! Acest catererism a
arătat că cele trei blocaje care erau în proporţie de 90% s-au redus cu
aproximativ 50% iar al patrulea blocaj care era în proporţie de 60% dispăruse de tot. Alte vești emoţionante sunt că am mai slăbit încă 22,5 kg
adică în total 36 kg !! Și toate astea doar în 6 luni. Acest program mi-a
îmbunătăţit viaţa în mod dramatic!
Cu sinceritate,
J.B.
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Stimate Dr. Rath:
Sunt un director de afaceri în vârstă de 51 de ani. Din cauza funcţiei
mele mă aflu adesea în situaţii cu un grad înalt de stres. Stilul meu de
viaţă și responsabilităţile în afaceri m-au făcut să fiu preocupat în legătură cu potenţialul de a dezvolta boală coronariană.
Cu aproximativ doi ani în urmă m-am programat la o scanare de artere
coronare cu tehnologia Ultrafast CT. Această nouă metodă de diagnosticare permite măsurarea micilor calcifieri de pe arterele coronare, care
sunt invariabil asociate cu plachetele aterosclerotice.
Testul a fost rapid, nedureros, nu a implicat injecţii sau alt disconfort.
Rezultatul scanării de acum doi ani și de acum un an au arătat începutul
aterosclerozei în arterele mele coronare. La câteva luni după a doua scanare, mi s-a prezentat programul dumneavoastră de sănătate cardiovasculară bazat pe vitamine. După opt luni de urmare a programului dumneavoastră am făcut o altă scanare pentru a evalua posibilul efect al
acestuia asupra depozitelor de calciu din arterele mele coronare.
Această scanare coronară mai recentă a arătat că depunerile de calciu
din arterele mele coronare au dispărut complet. Mi-a fost clar că aceste
depozite au regresat şi au fost eliminate în timpul programului dumneavoastră pentru sănătate cardiovasculară.
Pentru că eram sceptic în ceea ce privește rezultatele dramatice, am fost
la o a doua scanare coronară imediat după ce am primit rezultatele.
Următoarea scanare a confirmat rezultatele precedente, demonstrând
că nu era nici o urmă de calcifiere a arterelor coronare. Mai trebuie să
adaug că nu am făcut nici o altă schimbare semnificativă în alte aspecte
ale stilului meu de viaţă în ultimele 8 luni – doar programul dumneavoastră cardiovascular bazat pe vitamine. Doresc să vă adresez sincerele
mele mulţumiri
Al dumneavoastră sincer,
S.L.M.
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Stimate Dr. Rath:
Sunt un bărbat în vârstă de 57 de ani și am o viaţă foarte activă. Cu doi ani
în urmă am fost diagnosticat cu angină pectorală. Cardiologul mi-a prescris un antagonist de calciu și tablete de nitroglicerină la nevoie, pentru
durere. Dr. Rath, luam 8-10 tablete de nitroglicerină pe săptămână.
Apoi mi s-au prezentat recomandările dumneavoastră pentru sănătate
celulară și o formulă cu fibre iar în decurs de 6 săptămâni nu am mai avut
nevoie de nitroglicerină. Nu eram capabil să-mi tund iarba din grădină cu
o mașină de tuns iarbă fără să mă opresc la 5-10 minute să mai iau o
tabletă de nitroglicerină. Acum o săptămână mi-am tuns toată iarba din
grădină, ceea ce a însemnat cam 3 ore de muncă. Nu m-am oprit deloc și
nu am avut nici o durere în piept. De asemenea am slăbit 4,5 kg și nivelul
colesterolului meu a scăzut de la 274 la 191. Medicul meu este foarte mulţumit de situaţia mea.
Vă rămân îndatorat pentru o schimbare grozavă în viaţa mea. Cu ajutorul
dumneavoastră voi putea să duc o viaţă mult mai împlinită, pentru mai
mulţi ani și cu mult mai puţini bani.
Vă mulţumesc foarte mult
H.D.

Stimate Dr. Rath:
Sunt o femeie în vârstă de 85 de ani. Acum 10 ani am fost diagnosticată
cu angină pectorală. Medicul mi-a spus că două artere importante erau
blocate în proporţie de 95%. Medicul mi-a prescris tablete de nitroglicerină pentru a ușura situaţia dureroasă indusă de stres. Am luat aceste
tablete de nitroglicerină pentru dureri în piept timp de 10 ani. În decembrie anul trecut am început programul dumneavoastră cardiovascular
bazat pe vitamine. După două luni aproape nu am mai avut nevoie de
nitroglicerină iar acum iau nitroglicerină doar ocazional.
Cu sinceritate,
R.A.
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Stimate Dr. Rath:

În luna iulie m-am plâns de dureri în piept și în braţul stâng. În
timpul unui test de rutină care a durat aproximativ 9 minute,
am avut dureri în piept și amorţeală în braţul stâng. Mi s-a dat
nitroglicerină și durerea a dispărut imediat. În următoarea zi
am fost la spital pentru angiografie. Medicul a descoperit de
asemenea o tiroidă hiperactivă. Rezultatele angiografiei au
indicat că artera principală (coronară) stângă era blocată în
proporţie de 75% și mi-ar fi trebuit un bypass dublu. Medicii
nu au vrut să mă opereze înainte ca problema cu tiroida să fie
sub control.
Între timp am început recomandările dumneavoastră pentru
sănătate celulară. Am triplat doza continuând să iau medicaţia prescrisă de medic. Chirurgul cardiolog m-a programat la
operaţie pe cord deschis deși tiroida mea nu era încă sub control. Când cardiologul a făcut un test de rutină cu taliu, a fost
uimit de rezultate – erau normale, fără dureri în piept sau respiraţie scurtă. El mi-a spus că pot amâna operaţia pe perioadă
nedefinită de timp și mi-a indicat să revin peste 6 luni.
Chiar săptămâna trecută medicul s-a uitat la analizele mele de
laborator și a spus ”Asta este uimitor”. S-a dus chiar până la
cardiolog să se asigure că rezultatele sunt corecte. Vă mulţumesc din nou, domnule Dr.Rath. Cred că acesta este începutul
sfârșitului bolilor cardiovasculare.

Cu sinceritate,
J.K.
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Stimate Dr. Rath:
Am fost foarte emoţionat să aud despre posibilitatea ameliorării funcţionării inimii și regresiei bolilor cardiovasculare datorate aterosclerozei,
după ce v-am citit cartea în februarie anul trecut. Am hipercolesterolemie (nivel crescut al colesterolului) în familie și am avut un infarct miocardic acum 6 ani, la vârsta de 40 de ani.
Am început să urmez programul dumneavoastră cardiovascular bazat
pe vitamine și să folosesc o formulă bazată pe fibre, în luna februarie. În
decursul primei luni am început să mă simt mai puţin obosit și am reușit
să mă descurc fără a fi extenuat sau a suferi de angină.
În decurs de două luni, durerile din partea inferioară a piciorului stâng, cauzate de circulaţie proastă (ateroscleroză) au dispărut. Inima mea se simte
ca și cum ar fi pe pilot automat – doar toarce, nu bubuie în pieptul meu.
Testul anual de sănătate din luna mai a fost foarte interesat. Nu am spus
niciodată medicului meu că făceam ceva diferit dar el mi-a împărtășit faptul
că EKG (electrocardiograma) mea arăta normal! L-am întrebat pe medic despre posibilitatea de a-mi reduce medicamentele pentru inimă (un antagonist
de calciu și un beta-blocant). El a spus că, pe baza acelei examinări, mi-ar
fi scos toate medicamentele, dacă aș mai fi slăbit încă 7,65 kg. Deja slăbisem 5,4 kg începând din februarie, deci consider scăderea în greutate cu
încă 7,65 kg doar o chestiune de timp.
Am suplimentat programul dumneavoastră de vitamine cu un aport suplimentar de vitamina C, L-prolină și L-lizină. Nu știu dacă ateroscleroza mea
va fi vreodată reversată 100% dar știu că progresul pe care mi l-a adus programul dumneavoastră deja mi-a ameliorat situaţia și mi-a îmbunătăţit
calitatea vieţii în general. Voi continua programul dumneavoastră pentru
sănătate cardiovasculară pentru tot restul vieţii mele și îl recomand oricui
este preocupat de sănătatea sa.
Mulţumesc lui Dumnezeu pentru cercetările dumneavoastră
Al dumneavoastră sincer,
R.R.
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Dragă Dr. Rath:
Sunt un bărbat în vârstă de 57 de ani care a avut un infarct miocardic la
20 noiembrie 1986. Cardiologul mi-a spus că am avut un infarct al unei
artere mici în porţiunea inferioară a inimii. S-a stabilit că angioplastia sau
altă procedură chirurgicală nu ar fi fost relevantă sau oportună. Efectele
ulterioare au fost energie și rezistenţă redusă, angină pectorală și alte
simptome tipice acestei situaţii. De atunci am luat medicaţie cu
antagoniști de calciu. Proceduri ulterioare de angioplastie au avut loc în
octombrie 1987 și februarie 1993. Singura dovadă a unei schimbări
observabile la situaţia mea s-a limitat la o creștere a blocajului parţial al
altor artere coronare majore.
Am început programul dumneavoastră pentru sănătate celulară în
octombrie anul trecut. În luna aprilie a acestui an am avut o altă angioplastie, efectuată de un cardiolog foarte respectat și cu mulţi ani de
experienţă în această specialitate. El a făcut mai multe mii de astfel de
proceduri; totuși a fost uimit de ceea ce a observat la cazul meu. El a
descoperit că fluxul de sânge din artera anterior blocată crescuse de la
25% la 30% și obstrucţionarea (blocarea) parţială a celorlalte artere nu
mai avansase. Comentariul său a fost ”Arterele dumneavoastră arată
grozav. Nu știu ce faceţi, dar continuaţi să faceţi același lucru!” El a mai
comentat că doar a doua oară a mai observat o arteră care se deschide
după ce anterior fusese blocată, și asta fără nici o procedură chirurgicală. Am avut parte de o ameliorare remarcabilă a sănătăţii mele generale printr-o reducere a incidenţei anginei, presiunii din piept, respiraţiei
scurte și mi-a crescut energia și rezistenţa. Cred cu adevărat că programul dumneavoastră pentru sănătate vasculară îmi va prelungi viaţa și va
elimina ceea ce părea a fi nevoia inevitabilă de operaţie bypass la un
moment dat, în viitor.
Programul dumneavoastră mi-a îmbunătăţit viaţa în mod dramatic și vă
sunt foarte recunoscător pentru asta.
Cu sinceritate,
L.T.
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Stimate Dr. Rath:
Un prieten al meu a început recomandările dumneavoastră pentru sănătate celulară din cauza unor probleme de inimă minore.
Nu știam însă că el era programat pentru operaţie la ochi din
cauza blocării unui vas de sânge. Săptămâna trecută s-a dus la
spital pentru operaţie. Medicul s-a uitat la ochiul lui și nu i-a venit
să creadă ce a văzut. Blocajele dispăruseră și nu mai avea nevoie
de operaţie! Nu mai este nevoie să spun că acum el spune tuturor cunoscuţilor despre programul dumneavoastră de sănătate
cardiovasculară.
Cu sinceritate,
C.Z.

Un număr din ce în ce mai mare de profesioniști în domeniul
sănătăţii din întreaga lume sugerează pacienţilor lor recomandările mele pentru sănătate celulară, ca terapie adjuvantă. Ei
apreciază faptul că în sfârșit este disponibil un program de sănătate naturală testat clinic. Beneficiile sunt evidente, așa cum
rezultă din scrisoarea următorului pacient către medicul său.

Stimate doctore,
Abia aștept să vă revăd după 6 săptămâni. De când am început
să aplic recomandările Dr.Rath pentru sănătate celulară nu am
mai avut angină.
În decursul acestei ultime luni am mers și am urcat pe potecile
accidentate din pădurea tropicală fără să am măcar un junghi.
Iar recent am trecut și de ultimele 2 din 18 găuri ale traseului de
golf, lucru de care nu mai putea fi vorba după infarctul miocardic
pe care l-am suferit.În concluzie, familia mea și eu suntem foarte
încântaţi și dorim să vă mulţumim.
Cu sinceritate,
J.T.
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Studii clinice care susţin prevenirea
bolilor cardiovasculare cu ajutorul
vitaminelor
Importanţa covârșitoare a mai multor componente din recomandările mele pentru sănătate celulară în vederea prevenirii
bolilor cardiovasculare a fost de asemenea documentată în
numeroase studii clinice și epidemiologice.
Dr. James Enstrom și colegii săi de la Universitatea California
din Los Angeles au investigat administrarea de vitamine de
către 11000 de americani pe o perioadă de 10 ani. Acest studiu
susţinut de guvern a arătat că oamenii care au consumat cel
puţin 300 mg de vitamina C zilnic în regimul lor alimentar sau
sub formă de suplimente, spre deosebire de 50 g conţinute în
regimul alimentar obișnuit al americanilor, și-au redus riscul de
boli cardiovasculare cu 50% bărbaţii și 40% femeile. Același
studiu a arătat că un aport mai mare de vitamina C a fost asociat cu o creștere a speranţei de viaţă de până la 6 ani.

300 mg Vitamina C pe zi:
Cu 50% mai puţine infarcte miocardice

Regim alimentar obișnuit:
Risc crescut de infarct miocardic

Vitamina C reduce la jumătate riscul de infarct miocardic
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Medicul canadian Dr. G.C.Willis a arătat că vitamina C din regimul alimentar poate determina regresia aterosclerozei. La
începutul studiului său el a înregistrat nivelurile depozitelor
aterosclerotice ale pacienţilor săi prin angiografie (injectarea
unei substanţe radioactive urmată de radiografie). După
această documentare, jumătate din pacienţii incluși în studiu
au primit câte 1,5 g de vitamina C zilnic. Cealaltă jumătate nu
a primit suplimentare cu vitamina C. Analiza de control, în
medie, după 10-12 luni, a arătat că la pacienţii cu suplimentare de vitamina C depozitele scăzuseră în 30% din cazuri. Prin
contrast, la ceilalţi pacienţi nu s-a observat nici o scădere a
depozitelor aterosclerotice. Acestea au rămas la fel sau chiar
au crescut mai mult.
În mod uimitor, acest studiu clinic nu a fost continuat timp de
jumătate de secol și în fiecare ani 12 milioane de oameni continuă să moară de această boală care poate fi prevenită!

Fără suplimentare cu vitamina C:
Creşterea depozitelor coronare

52

1,500 mg vitamina C pe zi:
Stoparea și regresia depozitelor la
30% dintre pacienţi

2 ATEROSCLEROZA, INFARCTUL MIOCARDIC ȘI ACCIDENTUL VASCULAR CEREBRAL

Europa: Mai multe vitamine –
Mai puţine boli de inimă
Unul dintre cele mai mari studii despre importanţa vitaminelor
în prevenirea maladiilor cardiovasculare s-a desfășurat în
Europa. Este un fapt bine cunoscut că bolile cardiovasculare
sunt mai frecvente în Scandinavia și ţările Europei de nord,
comparativ cu ţările mediteraneene.

Boli cardiovasculare
violente

Aport de vitamine
scăzut

N

S
Boli de cardiovasculare
Rare

Aport de vitamine
ridicat

În Europa s-a stabilit deja o relaţie inversă între aportul de vitamine
și frecvenţa infarctelor miocardice și a accidentelor vasculare
cerebrale. Bolile cardiovasculare sunt mult mai comune în ţările
Europei de nord unde aportul de vitamine este scăzut. Totuși,
populaţia ţărilor mediteraneene se bucură de un regim alimentar
bogat în vitamine și în consecinţă bolile cardiovasculare sunt rare.
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Profesorul K.F. Gey de la Universitatea din Berna, Elveţia, a
comparat rata bolilor cardiovasculare din aceste ţări cu nivelurile de vitamina C și beta-caroten din sânge, ca și cu cele de
colesterol. Descoperirile sale au fost remarcabile:
• Populaţia ţărilor Europei de nord are cea mai mare rată de
boli cardiovasculare și în medie cel mai scăzut nivel de vitamine din sânge.
• Populaţia ţărilor Europei de sud are cel mai scăzut risc de
boli cardiovasculare și cel mai ridicat nivel de vitamine în
sânge
• Un aport optim de vitamine C, E și A a avut un impact mult
mai mare în scăderea riscului de boli cardiovasculare decât
scăderea nivelului de colesterol.
Acest studiu oferă în final răspunsul știinţific la ”Fenomenul
francez” și rata scăzută a infarctelor miocardice în Franţa, Grecia sau alte ţări mediteraneene. Factorul decisiv pentru riscul
cardiovascular scăzut din acest ţări este un aport optim de
vitamine în regimul alimentar obișnuit în aceste regiuni. Anumite preferinţe alimentare, cum ar fi consumul de vin și ulei de
măsline care sunt bogate în bioflavonoizi și vitamina E par să
fie de o deosebită importanţă.
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Recomandări de sănătate celulară
cu efect dovedit în scăderea riscului
de boli cardiovasculare
Aportul optim de vitamina E, beta-caroten și alţi nutrienţi esenţiali în regimul alimentar reduce de asemenea în mod semnificativ riscul de boli cardiovasculare. Importanţa acestor vitamine
pentru sănătate cardiovasculară optimă a fost documentată
în studii clinice şi epidemiologice asupra populaţiei:
Nurses’ Health Study (studiul asupra asistenţilor medicali) a inclus peste 87000 persoane cu profesia de asistent medical din America, cu vârste între 34-59 de ani.
Nici un participant la studiu nu avea vreun semn de boală cardiovasculară la începutul studiului. În 1993, un prim rezultat a
fost publicat în New England Journal of Medicine. S-a arătat
că participanţii care luau peste 200 de unităţi internaţionale
de vitamina E pe zi pot reduce riscul de infarct miocardic cu
34% comparativ cu cei care primeau doar 3 unităţi internaţionale, ceea ce corespundea cu aportul mediu zilnic de vitamina
E în America.
Health Professional Study (studiul asupra profesioniștilor
în domeniul sănătăţii) includea peste 39000 profesioniști
din domeniul sănătăţii cu vârste cuprinse între 40-75 de
ani: La începutul studiului nici unul dintre participanţi nu prezenta vreun semn de boală cardiovasculară, diabet sau nivel
ridicat al colesterolului. Studiul a arătat că persoanele care
luau 400 unităţi internaţionale de vitamina E pe zi și-au redus
riscul de infarct miocardic cu 40% faţă de cei care luau 6 unităţi internaţionale de vitamina E pe zi. În același studiu, un
aport crescut de beta-caroten a scăzut semnificativ riscul de
boli cardiovasculare.
Physicians’ Health Study (Studiul de sănătate asupra
medicilor) a inclus peste 22000 medici cu vârste între
40-84 de ani: în acest studiu asupra pacienţilor cu boli cardiovasculare existente publicat de Dr. Charles Hennekens în 1992,
s-a arătat că la acești pacienţi 50 mg de beta-caroten pe zi
poate reduce la jumătate riscul de a suferi un infarct miocardic sau accident vascular cerebral.
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Cambridge Heart Antioxidant Study with vitamin E
(Studiul de la Cambridge asupra antioxidanţilor pentru
inimă, cu vitamina E): În acest studiu, participanţii cu ateroscleroză existentă care au primit fie 400 fie 800 unităţi internaţionale de vitamina E au suferit cu 47% mai puţine infarcte miocardice nefatale decât participanţii care au primit placebo.
Analizând mai multe studii clinice, autorii David H. Emmert, MD
și Jeffrey T. Kirchner, DO au observat că mortalitatea cardiovasculară poate fi redusă prin utilizarea vitaminei E.
Un studiu multi-centre a arătat scăderea riscului de boală
coronariană, accident vascular cerebral și boală vasculară periferică, cu niveluri ridicate de acid folic, vitamina
B6 și vitamina B12; Într-un studiu clinic care a cuprins peste
1500 pacienţi, Dr.K.Robinson de la Cleveland Clinic Foundation
din Ohio a arătat că nivelurile de vitamina B6, vitamina B12 și
acid folic din sânge sunt importante în reducerea nivelurilor de
homocisteină și reducerea riscului de boală coronariană.
Un studiu pe scară largă din Finlanda a arătat că aportul
optim de vitamina C este cel mai important factor pentru
prevenirea accidentelor vasculare cerebrale la pacienţii
cu hipertensiune arterială: într-un studiu de 10 ani cu peste
2400 pacienţi obezi și suferind de hipertensiune arterială, s-a arătat că nivelurile scăzute de vitamina C măreau riscul de accident
vascular cerebral aproape de trei ori. Acest studiu a fost condus de
Dr. Sudhir Kurl și colegii săi la Universitatea Kuopio din Finlanda.
Un studiu de 20 de ani în Japonia a arătat că aportul
optim de vitamina C este cel mai important factor pentru prevenirea tuturor formelor de accidente vasculare
la bărbaţi și femei: Într-un studiu clinic care a implicat peste
2000 de pacienţi de-a lungul a două decenii, Dr. Tetsuji
Yokoyama și colegii săi de la Universitatea din Tokyo au descoperit că nivelurile ridicate de vitamina C sunt cel mai important
factor în determinarea posibilităţii ca bărbaţii și femeile cu vârste
peste 40 de ani să sufere un accident vascular mai târziu în viaţă.
Despre nici un medicament pe bază de reţetă nu s-a demonstrat
vreodată că ar fi la fel de eficient precum componentele din recomandările Dr.Rath pentru sănătate celulară, în vederea prevenirii
infarctelor miocardice și accidentelor vasculare cerebrale.
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Recomandări de sănătate celulară
pentru pacienţii cu boală coronariană
În plus faţă de recomandările mele de bază pentru
sănătate celulară (pagina 25), recomand pacienţilor
cu boală coronariană existentă sau cu un risc ridicat
de a dezvolta această afecţiune, să ia următorii micronutrienţi celulari în doze mai mari
• Vitamina C: asigură protecţia și vindecarea naturală
a pereţilor arteriali și regresia plachetelor
• Vitamina E: asigură protecţie antioxidantă
• Vitamina D: optimizează metabolismul calciului și
regresia depozitelor de calciu de pe pereţii arterelor
• Acid folic: asigură o funcţie de protecţie împotriva
nivelurilor crescute de homocisteină împreună cu
vitamina B6, vitamina B12 și biotina.
• Biotină: asigură o funcţie de protecţie împotriva nivelurilor crescute de homocisteină împreună cu vitamina B6,
vitamina B12 și acidul folic
• Cupru: susţine stabilitatea pereţilor arterelor cu ameliorarea legăturilor încrucișate dintre moleculele de colagen
• Prolină: susţine producţia de colagen, stabilitatea
pereţilor arteriali și regresia plachetelor
• Lizină: susţine producţia de colagen, stabilitatea
pereţilor arteriali și regresia plachetelor
• Sulfat de condroitin: susţine stabilitatea pereţilor
arteriali ca ”ciment” pentru ţesutul conjunctiv
• N-acetyl-glucozamină: susţine stabilitatea pereţilor
arteriali ca ”ciment” pentru ţesutul conjunctiv
• Pycnogenol: acţionează ca biocatalizator pentru
îmbunătăţirea funcţionării vitaminei C și stabilitate
mai bună a pereţilor arteriali
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Baza știinţifică a recomandărilor
Dr.Rath pentru sănătate celulară în
bolile cardiovasculare
Ce este ateroscleroza?
Imaginile de pe această pagină sunt secţiuni transversale prin
arterele coronare ale unui pacient cu boală coronariană.
Aceste imagini oferă o privire în interiorul acestor artere, cu
ajutorul unui microscop. Inelul întunecat pe care îl observaţi
este peretele original al vasului de sânge, așa cum ar fi la un
copil nou născut. Zona gri din interiorul acestui inel întunecat
indică depozite aterosclerotice care s-au dezvoltat în decursul
multor ani.

A.

B.

Imaginea A arată depozite aterosclerotice în arterele coronare,
care reduc fluxul de sânge și deteriorează alimentarea cu oxigen
și nutrienţi a milioanelor de celule din mușchiul inimii. Arterele
coronare ale pacienţilor cu angină pectorală de obicei arată așa.
Imaginea B arată arterele coronare ale unui pacient care a
decedat în urma unui infarct miocardic. Deasupra depozitelor
aterosclerotice s-a format un cheag de sânge care a întrerupt
complet circulaţia prin această arteră. Acesta se numește infarct
miocardic. Milioane de celule ale mușchiului inimii mor, lăsând
mușchiul cardiac permanent deteriorat sau chiar cauzând
decesul pacientului.
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Este important să înţelegeţi că depozitele aterosclerotice din
imaginea A s-au dezvoltat în decursul multor ani. Prin contrast, cheagul de sânge suplimentar din imaginea B s-a dezvoltat în câteva minute sau chiar secunde. Prevenirea eficientă a
infarctelor miocardice trebuie să înceapă cât mai curând posibil prin prevenirea depozitelor aterosclerotice. Ateroscleroza
nu este doar boala persoanelor cu vârstă avansată. Studii asupra soldaţilor uciși în războaiele din Coreea și Vietnam au arătat că aproape 75% dintre victime deja aveau depozite aterosclerotice la vârsta de 25 de ani și chiar mai devreme. Imaginea
de mai jos arată artera coronară a unei persoane de 25 de ani
care a fost victima unui accident rutier. Această descoperire
întâmplătoare ne arată cât de mult poate avansa ateroscleroza la adulţii tineri – fără să cauzeze nici un simptom.
Cauza principală a depozitelor aterosclerotice este slăbiciunea
biologică a pereţilor arteriali cauzată de deficitul cronic de
vitamine. Depozitele aterosclerotice sunt consecinţa acestei
slăbiciuni cronice; ele se dezvoltă ca o compensare stabilizatoare a naturii, pentru a întări pereţii slăbiţi ai vaselor de
sânge.

Secţiune transversală (imagine mărită) a arterei coronare a unei
persoane în vârstă de 25 de ani, victimă a unui accident rutier.
Depozitele aterosclerotice se formaseră fără ca tânărul să aibă
cunoștinţă de acest lucru.
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De ce animalele nu
suferă infarcte miocardice
Conform statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în fiecare an peste 12 milioane de oameni își pierd viaţa ca o consecinţă a infarctelor miocardice și accidentelor vasculare cerebrale. Uimitor, în timp ce bolile cardiovasculare au devenit
una din cele mai mari epidemii care bântuie omenirea,
aceleași infarcte miocardice sunt complet necunoscute în
lumea animală. Următorul paragraf din renumita carte de
medicină veterinară Veterinary Pathology (Patologie veterinară) de T.C. Jones și H.A. Smith documentează aceste fapte:

“Totuși realitatea este că la nici una din speciile domestice,
cu cele mai rare excepţii, animalele nu dezvoltă boli
aterosclerotice cu semnificaţie clinică. Se pare că
majoritatea mecanismelor patologice operează și la
animale și că boala aterosclerotică nu este imposibilă la
ele; numai că nu se produce. Dacă s-ar putea găsi cauza
acestui fenomen, aceasta ar putea arunca o lumină foarte
utilă asupra bolilor umane”
Aceste observaţii importante au fost publicate pentru prima
oară în 1958. Acum, cu peste patru decenii mai târziu, enigma
bolii cardiovasculare umane a fost rezolvată. Soluţia enigmei
bolii cardiovasculare umane este unul din cele mai mari progrese ale medicinei.
Iată principala cauză pentru care animalele nu suferă infarcte
miocardice. Cu foarte puţine excepţii, animalele produc vitamina C în corpul lor. Cantitatea zilnică de vitamina C produsă
de animale variază între 1000 mg și 20,000 mg raportat la
greutatea corpului uman. Vitamina C este ”cimentul” pereţilor
arteriali iar cantităţile optime de vitamina C stabilizează arterele. Prin contrast, noi, oamenii, nu putem produce nici măcar
o singură moleculă de vitamina C. Strămoșii noștri și-au pierdut această abilitate cu multe generaţii în urmă când o anumită enzimă, necesară pentru convertirea moleculelor de
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Producţia de
vitamina C în ficat

Oameni

Vitamina C
Rezervorul
corpului

Zero Grame

Nivel
scăzut

Nivel scăzut pentru că:
• Nu există
producţie în corp
• Se consumă hrană
procesată

10-20 Grame

Nivel
înalt

Nivel înalt pentru că:
• Există producţie
în corp
• Nutriţia este pe
bază de plante

Animale

zahăr (glucoză) în vitamina C a dispărut. Această schimbare în
ereditatea (genele) înaintașilor noștri nu a avut un dezavantaj
imediat deoarece, timp de mii de generaţii, ei s-au bazat în
principal pe nutriţie din plante ca cereale, fructe și altele, care
asigurau zilnic o cantitate minimă de vitamine. Obiceiurile
alimentare și aportul de vitamine din regimul zilnic pentru
oameni s-au schimbat considerabil în decursul acestui secol.
Astăzi, majoritatea oamenilor nu primesc aport suficient de
vitamine prin regimul lor alimentar. Mai rău, hrana procesată,
stocarea pe termen lung și gătirea excesivă distrug cele mai
multe vitamine din alimente. Consecinţele sunt rezumate în
imaginea de mai sus.
Cea mai importantă diferenţă dintre metabolismul fiinţelor
umane și majoritatea altor specii vii este diferenţa dramatică
în ceea ce priveşte rezervorul de vitamina C al corpului.
Rezervorul de vitamina C al organismului uman este în medie
de 10-100 de ori mai mic decât nivelurile de vitamina C la
animale.
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Cum previne vitamina C ateroscleroza?
Vitamina C contribuie în multe moduri diferite la prevenirea
bolii cardiovasculare. Este un antioxidant important și servește
ca și cofactor pentru multe reacţii biochimice din celulele organismului. Cea mai importantă funcţie a vitaminei C în prevenirea infarctelor miocardice și a accidentelor vasculare cerebrale
este abilitatea sa de a mări producţia de colagen, elastină și
alte molecule de fortifiere din corp. Aceste armături biologice
constituie ţesutul conjunctiv care cuprinde aproximativ 50%
din proteinele organismului nostru. Colagenul are aceeași funcţie structurală de stabilitate pentru corpurile noastre ca și
armăturile de oţel pentru structura unui zgârie-nori. Producţia
crescută de colagen înseamnă o mai mare stabilitate pentru cei
96.000 km de artere, vene și capilare ale organismului nostru.

Stânga: Secţiune transversală printr-o arteră (imagine mărită). Colagenul
și alte ţesuturi conjunctive (structurile albe) asigură pereţilor arteriali
stabilitatea de bază.
Dreapta: Molecule de colagen individuale, într-o imagine mărită mult.
Fiecare din aceste fibre este mai puternică decât o sârmă de fier de
aceeași grosime.

Legătura strânsă dintre deficitul de vitamina C și instabilitatea
ţesuturilor organismului a fost stabilită cu mult timp în urmă.
Următoarea pagină este preluată din cartea celebră pe plan
internaţional Biochemistry (Biochimie) a profesorului Lubert
Stryer de la Universitatea Stanford.
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Hidroxilarea deficitară a colagenului este
una din problemele biochimice în scorbut
”Importanţa hidroxilării colagenului devine evidentă în scorbut.
O descriere clară acestei boli a fost dată de Jacques Cartier în
1536 când oamenii săi au fost afectaţi de ea în timp ce explorau
râul Saint Lawrence:
”Unii și-au pierdut toată puterea și nu se mai ţineau pe picioare...
alţii aveau pete sângerii pe piele, de o culoare purpurie: apoi ele
au urcat de la glezne, genunchi, coapse, umeri, braţe și gât.
Gurile lor miroseau urât, gingiile erau atât de putrezite încât carnea cădea chiar până la rădăcinile dinţilor care și ei aproape
cădeau de tot”.
Modalităţile de prevenire a scorbutului au fost succint enunţate
de James Lind, un medic scoţian, în 1753: ”Experienţa ne arată
suficient că verdeţurile și legumele proaspete cu fructe mature
sunt cele mai bune remedii pentru această boală, deci trebuie să
fie și cele mai eficiente metode de prevenire a ei”. Lind a solicitat
includerea sucului de lămâie în regimul alimentar al marinarilor.
Sfatul său a fost adoptat de flota britanică cu 40 de ani mai târziu.
Scorbutul este cauzat de un deficit de acid ascorbic (vitamina C)
în alimentaţie. Primatele și porcii de Guineea și-au pierdut abilitatea de a sintetiza acidul ascorbic, așa că trebuie să-l obţină din
regimul alimentar. Acidul ascorbic, un agent reducător eficient,
menţine prolil-hidroxilaza într-o formă activă, probabil prin păstrarea atomului său de fier în stare feroasă redusă. Colagenul
sintetizat în absenţa acidului ascorbic este insuficient hidroxilat
și, de aceea, are temperatură de topire mai joasă. Colagenul
anormal nu poate forma fibre corespunzătoare și de aceea cauzează leziuni ale pielii și fragilitatea vaselor de sânge care sunt
atât de pronunţate în cazul scorbutului”
Din Biochemistry (Biochimie) de Lubert Stryer

Deşi conexiunea dintre vitamina C și colagen a fost clar stabilită, importanţa covârșitoare a acestei conexiuni pentru bolile
de inimă a fost aparent trecută cu vederea sau neglijată.
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Ateroscleroza este o
formă incipientă de scorbut
Deși aceste lucruri au fost cunoscute de secole, ele încă nu
sunt aplicate în medicina de astăzi. Următorul grafic rezumă
faptul că principala cauză a infarctelor miocardice și accidentelor vasculare cerebrale este o situaţie asemănătoare scorbutului, la nivelul peretelui arterial.
Coloana din stânga A: Aportul optim de vitamina C duce la
producerea și funcţionarea optimă a moleculelor de colagen.
Un vas de sânge stabil nu permite dezvoltarea depozitelor
aterosclerotice. Principala cauză a faptului că animalele nu
suferă infarcte miocardice este disponibilitatea optimă de
vitamina C în organismele lor.
Coloana din dreapta C: Coloana din dreapta a acestui grafic
rezumă evenimentele din scorbut. Totala epuizare a rezervelor de vitamina C ale organismelor, pe care o experimentau
marinarii din secolele trecute, ducea la ruperea treptată a
ţesuturilor conjunctive ale corpului, inclusiv pereţii vaselor de
sânge. Mii de marinari mureau în decurs de numai câteva luni
din cauza pierderilor de sânge în urma hemoragiilor ocazionate de pereţii vasculari neetanși.
Coloana din centru B: Ateroscleroza și bolile cardiovasculare apar exact între aceste două situaţii. Regimul alimentar
obișnuit conţine suficientă vitamina C ca să prevină instalarea
scorbutului, dar nu destulă pentru a garanta pereţi arteriali
stabili și întăriţi. Drept urmare, milioane de crăpături fine și
leziuni se dezvoltă de-a lungul pereţilor vasculari. Ca o consecinţă, colesterolul, lipoproteinele și alţi factori de risc pentru
sânge intră prin pereţii deterioraţi ai arterelor pentru a repara
aceste leziuni. Totuși, în condiţiile aportului cronic scăzut de
vitamine, acest proces de reparare continuă timp de decenii.
Timp de mulţi ani, această reparare supracompensează sau
supradepune și depozitele aterosclerotice încep să se dezvolte. Depozitele de pe arterele inimii duc eventual la infarct
miocardic; depozitele din arterele creierului duc eventual la
accident vascular cerebral.
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A.
Aport
Optim de
Vitamina C

B.
Deficit
cronic de
Vitamina C

C.
Epuizarea
Vitaminei C
(scorbut)

molecule
de colagen

pereţi arteriali

mulţi ani

câteva luni

Depozite
aterosclerotice
(plachete)

Scorbut:
Moarte prin
pierdere
masivă de
sânge prin
pereţii
neetanși ai
arterelor

Consecinţe
Asupra
sănătăţii
Artere
sănătoase

Arterele creierului
Artere coronare
Infarcte miocardice Accidente vasculare
cerebrale

Legătura dintre scorbut și boala cardiovasculară
Legătura dintre boala cardiovasculară, deficitul de vitamina C și
scorbut are o importanţă atât de mare pentru sănătatea noastră
încât acest grafic ar trebui să devină o parte esenţială a educaţiei
noastre în domeniul sănătăţii, în școlile din întreaga lume.
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Deficitul de vitamina C cauzează
ateroscleroză – Dovada
Se poate dovedi că aportul insuficient în alimentaţie, de vitamina C singură, fără alţi factori implicaţi, cauzează în mod
direct ateroscleroza și boli cardiovasculare. Pentru a demonstra
acest lucru, am făcut un experiment cu porci de Guineea care
constituie excepţii în lumea animală pentru că împărtășesc incapacitatea oamenilor de a produce vitamina C în organismul lor.
Două grupuri de porci de Guineea au primit zilnic exact aceleași
cantităţi de colesterol, grăsimi, proteine, zaharuri, sare și alte
ingrediente în regimul lor alimentar, cu o singură excepţie –
vitamina C. Grupul B a primit 60 mg de vitamina C pe zi în regimul alimentar, raportat la greutatea corporală umană. Această
cantitate a fost aleasă pentru a corespunde dozei zilnice recomandate (DZR) în mod oficial pentru oameni, în Statele Unite.
Prin contrast, grupul A a primit 5000 mg vitamina C zilnic,
raportat la greutatea corporală umană.
Aceste imagini documentează modificările ce au avut loc în pereţii arteriali ai acestor două grupuri după doar cinci săptămâni.
Prima imagine arată diferenţele între arterele celor două grupuri.
Animalele cu deficit de vitamina C din grupul B au dezvoltat
depozite aterosclerotice (zonele albe) mai ales în zonele apropiate de inimă (partea dreaptă a imaginii). Aortele animalelor din
grupul A au rămas sănătoase și nu au prezentat depozite. Următoarele imagini arată aceiași pereţi arteriali examinaţi la microscop. Secţiunile prin arterele animalelor care au primit aport ridicat de vitamina C (imaginea 1) arată o barieră celulară intactă
între fluxul de sânge și peretele arterial. Alinierea aproape paralelă a moleculelor de colagen din peretele arterial face ca stabilitatea să fie vizibilă. Prin contrast, arterele animalelor cu deficit de
vitamina C (imaginea 2) și-au pierdut protecţia (barieră deficitară
de înveliș celular) și stabilitatea arterelor (structură de colagen
fragmentată). Pentru comparaţie, am inclus o imagine a arterelor coronare ale unui pacient cu boală coronariană (imaginea 3).
Notă: În principiu, experimentele pe animale trebuie menţinute la un minim absolut. Ele
sunt justificate numai atunci când vieţile umane pot fi salvate cu ajutorul informaţiilor care
rezultă din aceste experimente. Acesta a fost cazul experimentelor descrise, care au oferit
milioanelor de oameni dovada valorii vitaminei C în prevenirea infarctelor miocardice.
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Grup A
Regim
alimentar
bogat în
vitamina C

Grup B
Regim
alimentar
sărac în
vitamina C

Arterele principale (aorte) ale porcilor de Guineea cu un regim
alimentar bogat în vitamina C (grupul A) și sărac în vitamina C
(grupul B). Zonele albe din imaginea de jos (indicate de săgeţi)
sunt depozite aterosclerotice. Aceste depozite nu sunt rezultatul
unui regim alimentar bogat în grăsimi, ci un răspuns al corpului la
structura slăbită pe termen lung a peretelui vascular, datorată
deficitului de vitamine (imagine mărită mai jos).

1.

2.

3.

Vedere în interiorul a trei pereţi arteriali diferiţi, la microscop
1. Porc de Guineea cu regim alimentar bogat în vitamina C
2. Porc de Guineea cu regim alimentar sărac în vitamina C
3. Pentru comparaţie: artera coronară a unui pacient care a
decedat în urma unui infarct miocardic. Observaţi similaritatea
arterelor din imaginile 2 și 3.
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Evoluţie repetată: confirmarea
dramatică a legăturii dintre vitamina C
și bolile cardiovasculare
Dovada finală a legăturii dintre vitamina C și boala cardiovasculară a fost publicată de o echipă de cercetători de la Universitatea din Carolina de Nord, Chapel Hill, în lucrările Academiei Naţionale de Știinţe la începutul anilor 2000. La șase ani
după ce ne-am primit primele brevete pentru prevenirea și
regresia naturală a bolilor, acești cercetători ne-au confirmat
descoperirea într-un mod convingător.
Cercetătorii au examinat arterele șoarecilor normali și au descoperit că ei nu dezvoltă ateroscleroză. Acest lucru nu a fost
surprinzător deoarece șoarecii produc o cantitate mare de
vitamina C, deci bolile cardiovasculare sunt total necunoscute
la șoarecii obișnuiţi. Apoi, în mod experimental ei au izolat o
genă (gulonolacton oxidază, GLO) la unii dintre șoareci.
Această genă este responsabilă de convertirea zahărului în
vitamina C în ficatul șoarecilor. Ca o consecinţă, șoarecii cu
această mutaţie nu au mai fost capabili să producă vitamina C
în organismul lor. Cu acest experiment cercetătorii au copiat
exact situaţia fiinţelor umane: nouă ne lipsește aceeași genă,
GLO, și de aceea suntem incapabili să producem vitamina C în
ficatul nostru.
Întrebarea decisivă a fost, ce se va întâmpla cu acești șoareci
mutanţi când – pe lângă lipsa vitaminei C endogene în corpul
lor – vor primi și prea puţină vitamina C prin regimul alimentar? Pereţii lor arteriali vor dezvolta leziuni și fisuri? Nivelul lor
de colesterol va crește, într-un efort al corpului de a repara
aceste slăbiciuni ale pereţilor arteriali? Răspunsul la aceste
întrebări este ”da”. Structura ţesutului conjunctiv (colagen și
elastină) al pereţilor arterelor la șoarecii cu deficit de vitamina C,
a slăbit. Secţiunea transversală la microscop seamănă izbitor
cu descoperirile noastre în cadrul experimentelor de pe
pagina precedentă. Mai mult, șoarecii cu deficit de vitamina C
au avut niveluri mult mai crescute ale colesterolului.
68

2 ATEROSCLEROZA, INFARCTUL MIOCARDIC ȘI ACCIDENTUL VASCULAR CEREBRAL

Acest experiment nu doar confirmă în mod dramatic descoperirile mele, dar și pune capăt oricăror speculaţii cu privire la colesterol ca o cauză sau ca o consecinţă a bolilor cardiovasculare.
Acest experiment în care un singur factor a fost modificat
genetic – producţia de vitamina C – a confirmat că:
• Deficitul de vitamina C este cauza primară a bolilor
cardiovasculare!
• Colesterolul mărit nu este cauza bolii cardiovasculare,
ci consecinţa ei!
• Reducerea nivelului de colesterol fără corectarea
deficitului de vitamine care stă la baza acestui fapt
trebuie să fie considerată malpraxis medical!

Maeda et al. PNAS, Jan. 18, 2000

Interiorul arterelor șoarecilor, la microscop:
A. Perete arterial al unui șoarece normal
B. Perete arterial al unui șoarece care – întocmai ca oamenii –
este incapabil să producă vitamina C și primește regim
alimentar sărac în vitamina C
Observaţi similaritatea în imaginile de pe paginile următoare!
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O nouă înţelegere a naturii bolilor
cardiovasculare
Experimentul precedent subliniază definiţia noastră modernă
despre boala cardiovasculară ca o condiţie a deficitului de
vitamine. Această nouă înţelegere este rezumată pe pagina
opusă:
1. Leziuni: principala cauză a bolilor cardiovasculare este
instabilitatea și funcţionarea defectuoasă a pereţilor vaselor de sânge, cauzată de deficitul cronic de vitamine.
Aceasta duce la milioane de leziuni și fisuri mici în peretele
arterial, în special în arterele coronare. Arterele coronare
sunt cele mai stresate artere din punct de vedere mecanic,
pentru că ele se îngustează prin acţiunea de pompare a inimii, de peste 100,000 de ori pe zi, până ating stadiul de
aplatizare totală, ca un furtun de grădină atunci când se
calcă pe el.
2. Începutul reparării: repararea pereţilor arteriali devine
necesară. Colesterolul și alţi factori de reparare se produc
în ficat cu o viteză mărită și sunt transportaţi prin fluxul de
sânge către pereţii arterelor în care intră pentru a repara
defecţiunea. Pentru că arterele coronare suferă cea mai mare
deteriorare, ele au nevoie de cele mai intensive reparaţii.
3. Continuarea reparării: dacă deficitul de vitamine continuă
timp de mulţi ani, procesul de reparare a pereţilor arterelor supracompensează. Plachetele aterosclerotice se formează cu precădere în acele locuri ale sistemului cardiovascular care necesită cea mai intensă reparare: arterele
coronare. De aceea infarctele apar cu precădere în această
zonă și de aceea cele mai frecvente evenimente cardiovasculare sunt infarcte la nivelul inimii și nu la nivelul nasului
sau urechii.
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1. Leziuni ale peretelui arterial
Ateroscleroza începe cu milioane
de mici fisuri şi leziuni ale pereţilor
arteriali, ca o consecinţă a deficitului cronic de vitamine.

2. Repararea peretelui arterial
Factorii de reparare din fluxul sanguin (colesterol, lipoproteine etc)
ca şi creşterea celulară din interiorul pereţilor arteriali sunt folosite
de organism pentru a stabiliza şi
repara arterele slăbite.

3. Supracompensarea reparării
Când deficitul de vitamine continuă timp de mulţi ani, această
reparare a pereţilor arteriali supracompensează sau supraproduce și
atunci se dezvoltă depozitele aterosclerotice.

Ateroscleroza se dezvoltă în trei etape.
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Regresia naturală a bolilor cardiovasculare
Punctul de plecare pentru determinarea regresiei aterosclerozei este iniţierea unui proces de vindecare la nivelul peretelui
arterial slăbit de deficitul cronic de vitamine. În afara vitaminei
C care stimulează producţia de molecule de colagen, alţi constituenţi ai recomandărilor Dr.Rath pentru sănătate celulară
sunt de asemenea esenţiali pentru acest proces de vindecare.
Graficul de pe pagina alăturată rezumă funcţiile protectoare
ale acestui program de nutrienţi esenţiali.
În mijlocul graficului este o secţiune transversală microscopică
a depozitului aterosclerotic al unei artere coronare umane.
Zona roșie de deasupra plachetelor reprezintă zona prin care
curge sângele în mod normal. Lipoproteinele (molecule grase)
în centrul depozitelor sunt marcate cu negru cu ajutorul unor
tehnici de colorare diferite. Două din aceste molecule de lipoproteine (o lipoproteină (a) și o moleculă LDL) din miile existente în această plachetă sunt mărite în mod schematic.
Aceste lipoproteine s-au depozitat în interiorul peretelui arterial timp de mulţi ani.
În jurul nucleului plachetei se formează o ”tumoare” locală
din celulele musculare care se află în mod normal în peretele
arterial. Această tumoare de celule musculare este un alt mod
în care corpul stabilizează peretele arterial epuizat. Depozitul
de lipoproteine din fluxul sanguin și tumoarea de celule musculare din peretele arterial sunt cei mai importanţi factori care
determină dimensiunea plachetei și astfel progresul bolii coronariene. Orice terapie care este capabilă să determine regresia
acestor două mecanisme ale aterosclerozei trebuie să determine şi regresia bolii coronariene.
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1. Stabilitate prin producţie 2. Stoparea supradimensionării
optimă de colagen
celulei în jurul plachetei

+

– Vitamina C
– Vitamina E

Lizină
Prolină
Vitamina C

Flux sanguin

LDL
Lp(a)

Perete arterial

3. Protecţia de “Teflon” a peretelui arterial: lizină și prolină

4. Protecţie antioxidantă a peretelui arterial: vitamina C, vitamina E, beta-caroten și seleniu

Vitamina C
Vitamina E
Beta-caroten
Seleniu

Lp(a)

LDL

Lp(a)

Cum regresează ateroscleroza pe cale naturală
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Nutrienţii din recomandările de sănătate ale Dr.Rath afectează sinergic ambele mecanisme în următoarele moduri:
1. Stabilitatea peretelui arterial prin producţie optimă
de colagen: Moleculele de colagen din corpul nostru sunt
proteine compuse din aminoacizi. Moleculele de colagen
diferă de alte proteine din organism prin aceea că ele utilizează în mod special aminoacizii lizină și prolină.
Noi deja știm că vitamina C stimulează producţia de colagen în celulele pereţilor arteriali. Un aport optim de lizină,
prolină și vitamina C este un factor decisiv pentru regenerarea optimă a ţesutului conjunctiv din pereţii arterelor și deci
pentru vindecarea naturală a bolilor cardiovasculare.
2. Diminuarea tumorii celulei mușchiului neted din
peretele arterei: cu un aport optim de nutrienţi esenţiali,
celulele mușchiului neted din peretele arterei produc o cantitate suficientă de colagen funcţional, garantând astfel stabilitatea optimă a peretelui. Prin contrast, deficitul de vitamine
duce la producţia de molecule de colagen defecte sau disfuncţionale de către celulele mușchiului arterial. Mai mult,
aceste celule ale mușchiului neted se multiplică pentru a
forma o tumoare aterosclerotică. Colega mea, Dr. Aleksandra Niedzwiecki și echipa sa de cercetare a investigat în amănunt acest mecanism. Ei au descoperit că în special vitamina C
poate inhiba creșterea ”tumorii” aterosclerotice. Între timp,
alte studii au arătat că și vitamina E are acest efect.
3. Protecţia tip “Teflon” a peretelui arterial și regresia
depozitelor de grăsimi de pe pereţii arteriali: Lipoproteinele sunt moleculele de transport prin intermediul
cărora colesterolul și alte molecule grase circulă în sânge și
se atașează de peretele arterial. Timp de mulţi ani s-a crezut că molecula responsabilă în primul rând de depozitarea
de grăsimi în peretele arterial este LDL (lipoproteina cu
mică densitate sau ”colesterolul rău”). Astăzi știm că cele
mai periculoase molecule de transport al grăsimilor nu sunt
moleculele LDL ci o variantă a lor numită lipoproteină (a).
Litera (a) poate însemna ”adeziv”, deoarece caracterizează
o altă proteină lipicioasă care înconjoară moleculele de
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1. Milioane de particule de
lipoproteină (a) se acumulează în interiorul
pereţilor vasculari cu
deficit de vitamine prin
atașarea de colagen și de
ale molecule ale ţesutului
conjunctiv

2. Aminoacizii naturali
lizină ( ) și prolină ( )
formează un strat de
”teflon” în jurul lipoproteinelor, care împiedică
acumularea de depozite
suplimentare de grăsime
în pereţii arterelor. Mai
mult, moleculele grase
sunt dezlipite de locurile
lor de ancorare din pereţii arterelor.

•

•

3. Moleculele grase de
lipoproteină (a) sunt
treptat eliberate din
depozitele de pe pereţii
arteriali, ceea ce duce la
regresia naturală a aterosclerozei și a bolilor
cardiovasculare

Prima terapie brevetată din lume pentru regresia naturală a
depozitelor aterosclerotice
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LDL. Cu ajutorul acestei proteine adezive, moleculele de
lipoproteină (a) se acumulează în interiorul pereţilor arteriali. De aceea, nu nivelul de colesterol sau de colesterol
LDL este cel care determină riscul de boli cardiovasculare, ci
cantitatea de molecule de lipoproteină (a). În următorul
capitol voi analiza în detaliu acest nou factor de risc.
Primul scop terapeutic pentru prevenirea depozitelor de
grăsimi pe pereţii arterelor este, de aceea, neutralizarea
aderenţei moleculelor de lipoproteină și prevenirea lipirii
lor de interiorul pereţilor arteriali. Acest lucru trebuie realizat prin intermediul substanţelor tip ”teflon” pentru pereţii arterelor. A fost identificată prima generaţie de astfel
de agenţi ”Teflon”. Ei sunt aminoacizii naturali lizină și prolină. Ei formează un strat protector în jurul moleculelor de
lipoproteină (a) ceea ce are un dublu efect: prevenirea
depozitării de și mai multe molecule grase în peretele
arterial și eliberarea moleculelor de lipoproteină care deja
s-au depozitat în pereţii arteriali. Eliberarea moleculelor
grase din depozitele aterosclerotice duce la o regresie
naturală a bolilor cardiovasculare. Moleculă după moleculă, sunt eliberate din plachetele aterosclerotice în fluxul
sanguin și transportate la ficat unde sunt arse. Este important să înţelegeţi că acesta este un proces natural, iar complicaţiile care adesea însoţesc angioplastia și alte proceduri
mecanice, nu apar.
4. Protecţia antioxidantă în fluxul de sânge și pereţii
arteriali: un mecanism suplimentar care accelerează dezvoltarea aterosclerozei şi producerea infarctelor miocardice
și accidentelor vasculare cerebrale este oxidarea biologică.
Radicalii liberi, molecule agresive care se găsesc în fumul de
ţigară, gazele de eșapament și smog (amestec de fum și
ceaţă), distrug lipoproteinele din fluxul sanguin și ţesutul
peretelui arterial. Prin acest proces ei măresc și mai mult
dimensiunile plachetelor aterosclerotice. Vitamina C, vitamina E, beta-carotenul și alte componente ale recomandărilor Dr.Rath pentru sănătate celulară aparţin celui mai
puternic grup de antioxidanţi naturali și protejează sistemul cardiovascular împotriva deteriorării oxidative.
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Regresia depozitelor de grăsimi de pe pereţii arteriali este
un proces obişnuit în natură. Urșii și alte animale care
hibernează, de exemplu, îl utilizează în mod regulat. În
timpul mai multor luni de somn pe timpul iernii (hibernare)
aceste animale nu mănâncă, deci nu primesc vitamine prin
regimul alimentar. Mai mult, în timpul hibernării, producţia de vitamina C din corpul lor scade la minimum. Ca o
consecinţă, moleculele grase și alţi factori din sângele lor se
depun pe pereţii arteriali și duc la o îngroșare a acestora.
Primăvara, când aceste animale ies din hibernare, producţia de vitamine crește dramatic, din regimul alimentar și
din producţia propriului organism. Cu acest aport crescut
de vitamine, depozitele de grăsimi de pe pereţii arteriali ai
acestor animale regresează treptat iar pereţii arteriali își
recapătă stabilitatea naturală și funcţionalitatea.
Soluţia enigmei bolilor cardiovasculare umane este un alt
exemplu uimitor despre cum o privire atentă la natură ne
poate ajuta să găsim soluţii bolilor umane.
Prezent
Medicina convenţională
”de reparare”

Viitor
Medicină celulară

Nutrienţi celulari

Medicina convenţională: până
astăzi, chirurgia de bypass și
alte proceduri mecanice au
fost singurele metode disponibile de tratare a bolilor cardiovasculare

Medicina celulară: de acum
încolo – și pentru toate generaţiile ce vor urma – înţelegerea originii celulare a acestei
boli va permite prevenirea,
tratarea și eventual eradicarea ei pe cale naturală
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Note
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